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 ל"דשרו ,לא תיבל ישפנ א"נ , בא תיבל שפנ --'א תיב =
 ,רתוי תייריש איהש ינפמ הנושאר אחסונב רחב

 .תולעל א"נ .וולעל -- ףוסב 'ד תיב
 , הָנָע ל"צ -- רגסב םש ,ה תלדו א"נ ,יתלדו -- 'ה תיב
 אהחסוו ,ופא הרופאו א"נ .הופא רסאו --'ו תיב

 , תירקיע הנושארה
 < + 61 ביליפ ,ה"פ ןמיס ל"רשו ןאויר :םפדנ -- ומ רישל

 . ח"ק ןמיס 'ב 'ב קלח ןאוידה תמישרב
 םש .םדא לכו א"נ . םדא בשו -- 'ב תיב 'ד הזורח

 רמא יכ לע .'ה תוחור ןכותו -- רגוסב
 המשנה תמאב יכ רמול ףיסוי המ ש גה ה מ ש נו םדוקה תיבב
 (רפסמב הנומ) ןכות אוה 'ה יכ דבאת אלו הממשל ךפהת אל

 ,הרדענ אל ןהמ תחאו תוחורה
 . ןבאב בוצחה רכקה .םינבא תיב -- 'א תיב 'ט הזורח
 בויא) והעדפ ןמ .עדפנ המב שיה -- רגוסב 'א תיב ו"ט הזורח

 ןהו אחסונה י'כבו ; (ר"כ ג'ל
 .עדגנ דאמ

 ןיא יכ ל"דשר ריעה רבכ . םליצה -- ףופב 'א תיב א"ב הזורח
 םג םלוא ,הפ ןבומ תאו הלמל

 ל"צ ילואו ; ישוקה קיחרת אל ולַהָי ןמ םֶלֶהַה אורקל ותעצה
 .שמש רוא אצמי םלוע ייח לצב םג יכ ל"רו ,םֶלָצב

 10 ביליפ , 507 דומע 1850 טנעירא : ספדנ -- זמ רישל
 "החכות אוהו . י"ר ןמיס 'א קלח ןאוידה תמישרב

 תא לשמל חקי אלו רחשה תלפתל רקבב םוקי אל רשא שיאל
 . םוק םימיכשמה תורחא תונומא ינב
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 -תמישרב 5 9 .בוליפ , ל ןמיס תל ןאויר : פפדנ -- ט רישל
 אוה ןארהו רוזחמב . ז'ער ןמיס 'א קלח ןאוידה
 .הדוהי םותתו ,הרות תחמשל תושר

 ;לא תיב י'כ ןאוידבו , ןארהוב ןכ . לאה ירחש -- 'א תיב
 בותכה ד"ע איהש הנושאר אחסונב רהב ל"דשרו

 שיגרה אלו ,לא ה תי היגה ביליפו . ךרחשא התא ילא
 ןאוידה חפונ ןכתי אל עודמ עידוה אל םג , לקשמה דגנ הוש

 .לא תיב
 ,ויפשכ המה ןארהוב . ויפשכ לכ םה -- רגוסב 'ב תיב
 .רהמ בותכ ןארהוב ,רחמ ושביי -- רגופב 'ד תיב
 ןאויד , 345 רומע 1848 טנעירא / 88 שקז :םפדנ -- י רישל

 קלח ןאוידה תמישרב , 31 ביליפ , ב"מ ןמיס ל"רשר
 ןויניואו ץארטניפרק רוזחמב . 91 רמונ ה'מע ,ז"טש ןמיס 'א

 .הדוהי םותחו , הנשה שארל תושר אוה
 ,.ורע פנ ןויניואב . ורעפ -- ףוסב 'ד תיב
 אתפונ איהו ,םישפנ  ןויניואב , תושפנ -- רגופב 'ח תיב

 . רכזל הבקנה ךופהל תיטויפ
 ןמיס ל"רשר ןאויד ,507 דומע 1850 טנעירא :פפדנ -- אי רישל

 .ו"כש ןמיס 'א קלח ןאוידה תמישרב ;54 ביליפ ,ו"מ
 . תמא -- רגוסב םש ,ןימ אא א"נ ,ןימאת המ -- 'א תיב

 .ןֶמא א"נ

 ;88 ביליפ ,ח"מ ןמיס ל"דשר ןאויד : ספדנ -- בי רישל
 , מ"ש ןמיס 'א קלח ןאוידה תמישרב

 .(61 דומע הלעמל האר , תועטב לפכנ גי ריש)
 תמישרב ,41 ביליפ , ז"נ ןמיס ל"רשר ןאויד :פפדנ -- די רישל

 הז רישב תיב לכו ,פ'ש ןמיס 'א קלח ןאוידה
 ,םרוקה תיבה ףוסבש הלמב ליחתמ

 שא

 כ 5 ב-9



 תורעהו םינוקת |

 לוחת לוח , ('ג 'ה הימרי) ולח אלו םתוא התיכה ומכ ,ינ פמ
 ,המודכו ('י 'ד הכימ) יחוגו ילוח ,(ז'מ 'ל לאקזחי) ןיס

 , 498 דומע 1848 טנעירא , םירוזחמ הויאב : ספדנ -- ו רישל
 תמישרב ,99 ביליפ , ט'כ ןמיס ל'דשר ןאויד

 תושר אוהו .,48 רמונ ה"מע ,ה"עק ןמיס 'א קלח ןאוידה
 : וולע םושר תיבועבו .הדו הי םותחו ,תרצע ינימשב תמשנל

 ,(םלועה ינינעמ תוריזנה תודוא רמאו) אדהזתמ לאקו
 כ"ג רמאנ םייח חרוא שארב . םירחש ןיריעת יכ -- 'ג תיב

 ורוקמ יכ םושר םשו ,רחשה ררועמ םדאה אהיש
 . ה"יר םג וחקל םשמו , (תוכוב תכסמ) ימלשוריב

 תמישרב , 95 ביליפ , ג"ל ןמיס ל"דשר ןאויד : ספדנ -- ז רישל
 אוהש הארנ 'ב תיכמ ,ס"ו ןמיס 'א קלח ןאוידה
 .קזח ןטקה הדוהי םותחו ,תושר

 ןובידל תורטעבו , ל"רשר תרעה האר , ליג ינפמ ליג -- 'ד תיב
 הפ ןהל שי לי ג תולמ שלשה לכש ןפואב שרפי 4

 ינב תוגונעת ליג יחד :יהת תיבה תארוהו ,הח מ ש תאווה
 םלועה תוגונעת ליג ישנא יכ המכחה ןינק ליג ינפמ םדא
 אל יכ ריעהל שי הז דגנ םלוא , הנובת םהב ןיאו םה םילכס
 םא יכ ,הלמה לש תוארוהה תשלש איצממה אוה ל"רשר
 םאו ; ה"ירמ האצי ילואש תיברעב ןאוירל הרעהב ואצמנ רבכ
 ןפואב ליג תלמב שמתשה ע"במרה ררושמה דידי יכ דוע ףיסונ

 לצא זא ביבתו לבוקמ היה הזה ןפואה ללכב יכו , הזכ
 . ל"דשר תעד הקרצ יכ קפס לכ יהי אל וא -- םיררושמה
 תמישרב ,97 ביליפ ,ה'ל ןמיס ל"דשר ןאויד : ספדנ -- חרישל

 ל"רשר תרעשה יפכ .ו"פו ןמיפ 'א קלח ןאוידה
 ,םולשה השוע תכרבל טויפ אוה
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 יאש 3-4 כ יא ו יו ו ל פבל

 .םולש ה אסנל יזנגב .םיהלאה אפכל -- רגוסב 'א תיב
 . םורמ י ל ע יזנגב .םורמ ילא -- רגופב 'ב תיב
 ,19  ביליפ ,ד"י א ןמיס  ל"רשר ןאויד : ספדנ --'ב רישל

 תרעשה יפלו ., ג"פ ןמיס 'א קלח ןאוידה תמישרב
 . תמשנל תושר אוה ל"רשר

 הלעמל האר ,פינגתה ךרד לע . התדר ירפ התדירפ -- 'ג תיב
 , (907 'א ךרכ)

 םדוק יכ ףיפואו ; ל"רשר תרעהכ היפ . הירע -- רגוסב /ד תיב
 ,ןכ ןואג יאה בר שריפ רבכ ק"דרהו ןוחרפה

 ר"י קלח) ןגאמפאהו רענילרבל ןיצאגאמב י"כמ יתאבהש המ האר
 .(198 דומע

 תמישרב 18 ביליפ , ו"ט ןמיס ל"דשר ןאויד : ספדנ -- ג רישל
 אוה הארנה יפכו ,ה"פ ןמיס 'א קלח ןאוידה
 .,הדוהי םותחו ,הוואמ

 תמישרב , 19 ביליפ ,ה"כ ןמיס ל"דשר ןאויד : ספדנ -- ד רישל
 , תמשנל טויפ אוהו . ב"יק ןמיס 'א קלח ןאוידה
 ,יולה הדוהי םותחו

 ןאויד ,617 רומע 1850 טנעיראב פעקודמ :ספדנ -- ה רישל
 ןאוידה תמישרב ,91  ביליפ ,ח"כ ןמיס ל"רשר
 . 159 רעגייג הארו ,א"לק ןמיס 'א קלח

 הלמה יכ ריעה 44  ןובידל תורטעב ,וליחת -- רגוסב 'א תיב
 'ג הכיא) םמורו ליחיו ןמ תלחותו הוקת ןינעמ

 ,הרערו רחפ ןינעמ הלמה תארוה יכ הארנ יל םלוא , (ו"כ
 אבורד אבור י'פע םה םיררושמה לצא וירקמו ןמזה רויצ יכ
 רשקנ לעפה תאז הארוהב יכ םש ותרעהו . הבוטל אלו הערל
 הנתנ הז ומכבש דבלמ יכ , לכו לכמ תקדוצ הניא ינפ מ םִע
 ילב םימעפ המכ ק"הכב םג אצמנ הנה ,םירוושמל תושר

 כ ₪ ב | 0 ,שי [.
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 . ,ןתוגנ צ"יוכב . ןתנ -- 'ה תיב ,םיאיבנהמ רבדי 'ג הוורחב |
 :אחפונה איהו ,וכ ש מ צ"יוכב ,וכפש --'ג תיב 'ג הזורח

 צ"יוכב . תודמלמו -- 'ד תיב . הנוכנה
 . תוארמב ןיב םולחב ןיב --רגופסב םש , לקשמה דגנ ידמו למ
 רבדא םולחב עדותא וילא הארמב ('ו ב"י רבדמב) בותכה ד"ֶע
 יפל ךא ןוואו צ'יוכבו .א"טב ןכ .רואל -- 'ה תיב ,וב
 ,ךלמ ינפ צ"יוכב . ךלמ רואב םש ,רּואְל ל"צ ןינעהו לקשמה
 , תורות -- רגוסב םש .ן תו ג צ"יוכב . ןתנ -- 'ב תיב 'ד הזורח

 --'ג תיב .תרות ל"צו הר ו ת צ"יוכב
 אחסונ איה יכ ףאו , םיניעל ר ו א ל צ"יוכב , םיניעל רמאל
 הקדצ יכ הרוי ועדו וא םיתבה ךשמה תאו לכב , הרשי
 האושהל איבי סעקוד , שאר דחאה --'ה תיב ,ר מ א ל אחסונה
 דופי דחא ומכ ויתודלומו ןיבל דוסיה אוה,, :ארזע '] מ"וה זורח

 . "םיתוברל ןובשח
 תיב .תומול עת צ"יוכב .תומצעת -- 'א תיב 'ה הזורח

 . לקשמה דגנ ם שב צ"יוכב ,םשבו -- 'ג
 --'ה תיב ,לקשמה דגנ ם ו ל ש צ"יוכב , תומולש -- רגוסב םש

 ,לקשמה יפל תשרדנה תאזה הלמה רפחת צ"יוכב ,םשב
 קלח ןאוידה תמישרב , 'ע ןמיס תורוא לט : ספדנ -- ול רישל

 סותחו , השודקל טויפ הארנכ אוהו , ג'נק ןמיס 'ג
 .םילפכנ הדוהי

 :(ד"הט) יו א א"טב . דוגס וא - 'ג תיב 'ז הזורח

 , תישש הקלחמ

 , 'ה ןמיס ל"רשר ןאויד , 81 ררפסקא יזנג : ספדנ -- א רישל
 י א"כ ןמיס 'א קלח ןאוידה תמישרב ,4 ביליפ
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 .ושידקי ודחי א"נ ,ושדקמ ורקב -- 'ב תיב 'ה הזורח
 .ודחפי א"נ ,ודחפ -- 'ג תיב םש

 ,ג"י ןמיס תורוא לט , ןארהוו ליגרא רוזחמב : ספדנ -- דל רישל
 רכזנה אוה ילואו) ח"מ ןמיס 16 ל"דשר תמישרב

 (י"כה ףוגב רפחה א'כר ןמיפ 'א קלח ןאוידה תמישרב םש
 םותחו הנשה שארד 'א םויל ת ו ש ר אוהו , 77 רמוג ה"מע |

 .הדוהי
 יןשמת ןוצרה תעשש וללפתי . ןוצר תעב ךושמל -- 'ג תיב

 , ךראתתו
 איהו ,םתודוה ב ליגואב , םתוווהל -- רגוסב 'ד תיב

 ,תירקעה אחסונה
 ןמיפ תורוא לט , 93 ד" קחצי יבכוכ : ספדנ -- הל רישל

 הארו) 'א ןמיפ 'ב 'ב קלח ןאוידה תמישרב ,ח"ס
 סעקוד איבה י"כ רוזחממו , 88 רמונ ה"מע , (ז"מ ןמיס 16 םש

 .הדוהי םותחו ,ואופמה ןפוא וילע םושוש
 ,וקי צ"יוכב סעקוד לצא .ןודא תרקי -- השארב 'א הוורח

 ןוקת יפכ אוה א"טבו , תומישרה לכב ןכו
 ,לקשמה י"פע ל"רשר

 תוימינפו םישנאה ךותו ברק ל"ר , םיעמ -- 'א תיב 'ב הזורח

 ש'יוכב .תש רשא --'ב תיב םש .םבל
 בינו -- רגוסב םש .לקשמה דגנ וש א הלמה רסחתו םש
 צ"יוכב . תשו -- 'ג תיִב ,םיתפש ב ןיח צ"יוכב ,םיתפשל

 ארוב צ"ווכב . תואכנ תושפנ ארב -- 'ד תב .םשו
 יכ , הנוכנה אחסונה איה הארנבו ;תואיבנ תושפָג
 תואלמ םתובגש םימשה יתרשמ םיכאלמה תא בושחי הָנושארב
 אובל םיארקנה םיאיבנה תא כ"חאו , (ה"י 'א לאקזחי) םיניִע
 הטמל ןכו .תוארונה תוזחמה תוארל ולְכוי רשא 'ה ינפל



 תוועהו םינוקת
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 -- רגופסב 'ה תיב םש ,ה תאו א'נ ,ןכוש התא -- רגוסב

 .ףאו א"נ .ףא
 יםֶרָאְשו , םרש ב מ א"נ . םרשבמו -- רגופב 'ב תיב 'ג הזורח

 י כ א"נ . דיעו םהיפ -- 'ג תיב םש

 . ןוכנכ אלש ,ודיעי םה
 תא היחמ התאו א"נ , םלכא ןתונ התאו -- ףופב 'ד הזורח

 םיתב 'ב שובשב וקתענ ביליפ לצא ,םל כ
 'ה ליכת הז רישב הזוח לכ יכ , תמדוקה לא תאז הזווחמ

 . ולוקלק ונוקת ןכל , םיתב
 .םלכ ת א אשנ א'נ ,םלכ אשנ --ףופב 'ה הזורח
 , ב"ע א'צו ב"ע א"נ אינמור  רוזחמ : ספדנ -- גל רישל

 , ב"י ןמיס תורוא לט , 899 דומע 1844 טנעירא
 א"נ אינמורב ,99 רמונ ה"מע ,ג"מ ןמיפ 16 דומע ל"דשר תמישרב

 .הדוהי םותחו , הרפ 'פל ןפוא אוה א"צו , הכונחל שידק אוה

 תועטב א"צ אינמורב |, וריכזי ךעשי -- 'א תיב 'א הזורח

 .ןוכנכ םש א"נו ,וריתכי
 ,ךמש תהא א"צ אינמורב ,ךמשמ -- רגוסב 'ב תוב 'ב הזורח

 -'ג תיב םש .ךמשמ א"נו

 אוה ילואו ,לָּכַמ אחסונה 'ב םשו ,'א אינמווב ןכ , םבחכ
 המ) ביט תידומלתה הלמה איה םבטו ,םעבט םוקמב
 'ב םשו , םיחָמַמ 'א אינמורב , םיִתְמַמ --ףוסב םש .(וביט

 , תועטב םהינשו ,םיתַמה

 א"נ .ןה -- רגוסב םש . םא א"נ .םאו --'ג תיב 'ג הזווח
 : . תועטב םה

 ,ותע מ ש מ 'בו 'א אינמור , ותרמשמ --'א תיב 'ד הזורח
 .סכ תומד א"ג ,םוו סכב--'ב תיב םש

 .ךב ושוגפי)ושגי א"נ .יש ושיגי -- 'ה תיִב
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 ,הדוהי םותחו , השודקל: טויפ אוה הארנה יפכו ,ב"י ןמיס

 תודחא ורשבו ודיגה ל"ר ,(ד"הט) דָחִי דקנל ךירצ -- 'א הזורח
 ,הטמל ןכו ;'ה

 --'ב תיב םש ,והוודה א'נ ,והוללה --- א תיב 'ה הזורח
 .םוי לכ א"נ :םויב

 תמישרב ,ירטיו רוזחממ 'ד ןמיס תורוא לט : פפדנ -- אל רישל

 אוהש הארנ ונכותמו , ח"פ ןמיפ 'א 'ב קלח ןאוידה

 .הדוהי םותחו , השודקל טויפ
 תלילשו השלוח ןושלמ ןושארה .שולחי -- 'ד תיב 'ג הזורח

 םיוג לע שלוח ןושלמ ינשהו , תוחכה
 ליפי ןבומב םינומדקה שוריפ יפל אוהש ,(ב'י ד"י היעשי)

 . לרוג םהילע
 ךרכ) הלעמל הרעהה האר ,גנעתי . םעני -- 'ג תיב 'ד הזורח

 ,(170 'א
 רכזה םולש רש לע בפומ .ונל אבי -- 'דתיב 'ה הזורח

 בוקל אוביש והילאל ותנוכו , 'ב תיבב
 .םיקוחוה תא

 , 8% שקו ,179 טינטננעק רוצ סעקודמ : ספדנ -- בל רישל
 ביליפ ,'ה ןמיס תורוא לט ,'כ םינמענ יעטנ

 .50 רמונ ה"מע ,ג'י ןמיס 15 דומע ל"דשר תמישרב ,1
 ןפוא וא (גרובמה י"כ יפל) תבשב םולש םישל טויפ אוהו
 הדוהי 'רמ וילע ושר םהינשבו , (דופסקא י"כב)
 טויפ אוה אמור רוזחמבו ; איליטפק ץראמ ל"ר ,ןילטש ק

 .הדוהי םותחו , (463 ל"דשר תורגא) שידקל
 אלש ךמ ש אמור רוזחמב . ךמוקמ -- 'א תיב 'א הזורח

 .ןוכנכ

 /ג תיב םש .בלו ברק ךותב . םיברקב -- 'א תיב 'ב הזורח



 ' תיבב אשנתמ לכל תולמל תכשמנ ותערל הש מ הלמהו |
 | 'ה דגנ אשנתמה לכ יפ תא קיתשמ אוהש ל"ר ,םדוקה
 ,(ו"ל ח"ל בויא) בותכה ןושלמ אוה תוחוטב תמכהו
 רבדת איה םדאה תוחוטו תויכשמב 'ה םש ושא המכחה ל"ר

 .לאה תואיצמ לע דיעתו תוחצ .
 ,80 ביליפ ,ג"פ ןמיפ ל"דשר ןאויד :פפדנ --חכ רישל

 אוהו . ג"נ ןמיס 'א 'ב קלח ןאוידה תמישרב
 .הדוהי םותחו ,ןפוא

 י"פע ףיסוהלו ל"רשרמ 'ב הרעה האר -- 'ג תיב 'ב הזורח
 ,(164 דומע) הלעמל יתועה

 ה"יו ירבדו ;ל"דשרמ 'ג הרעה האר -- 'בו'א תיב'ג הזורח
 הטוס תכסמ ףוסב הנשמה לע םידסוימ
 . שדקה חור ידיל 'וכו האיבמ הרהט יכ

 , םירחא םירוזחמבו 147  ירטיו רוזחמ :ספדנ -- םכ רישל
 ביליפ ,'א ןמיס תורוא לט ,18 םיחרפו םיציצ

 ,110 רמונ ה"מע , ט"'פ ןמיס 'ב 'ב קלח ןאוידה תמישרב ,7
 . תבש לילל רמז אוהו

 . יעושעש א"נ .ייעוגרמ םוי -- ףוסב 'א הזורח

 . תא םש א'נ ,םש םש --.'ג תיב 'ב הזורח
 אחסונ איהו ,ואנק א'נ ,ישמשל ווק --'ב תיב 'ג הזורח

 , הרשי
 ילב יכ ,אורק אורקל בוט רתוי , ילא יורק -- ףופב 'ד הזורח

 שמתשהל ארקמה ןושל ה"יר בוזעי אל חרכה
 .םימכח ןושלב

 נ"הפכ תמאבו , תאזה הזווחה אצמת אל ןאוידב -- 'ז הזורח
 , תרחואמ הפסוה איה -

 15 דומע ל"רשר תמישרב , 'ג ןמיס תורוא לט :ספדנ --ל ךישל = =

 09  תורעהו םינוקת
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 ןמיס ל"רשר ןאויד ,86 שקו , 179 דומע 1849 ,594 דומע
 ה"מע , א"י ןמיס 'א 'ב קלח ןאוידה תמישרב , 68 ביליפ , ג"ע
 ('ב םויל םירוזחמ הויאבו) 'א םויל טויפ אוהו ,100 רמונ

 .הדוהי םותחו ,הנשה שארד
 ,וילא הלמה הלפכנ ד"המב -- 'א הרעה
 ,האופרה חכ ךלצא . אפרמה לא ךמע -- רגוסב 'ג תיב 'ג הזורח

 רוזחמ םג ,א"ע ה"עק אינמוו רוזתמ :פפדנ -- ןכר

 'פמ 77 'א יעובשה למרכה , דועו ןארהו ריילפנומ
 ירטיו , 92 רמונ 174 םינטננעק רוצ םעקוד , תוחבשתו םיריש
 ל"דשר תמישרב ,76 ביליפ , א"פ ןמיפ ל"רשר ןאויד ,8
 תורעה הזיאו , 75 רמונ ה"מע , א"י ןמיס 15 ח'לר ןמיס 'א קלח
 וזיאמ םירוזחמ יפל תועובשל וכר ב אוהו ,154 רעגויג וילע
 , תורחא תונידמ גהנמ יפל תועובשד 'ב םויל תו ש רו תונידמ

 .הדוהי םותחו
 שפנה תואיצמ ןויעו ררושמה .רשקי הפ םג --'גו'ב תיב

 , (905 דומע) הלעמל יתוריעהש ומכ 'ה תואיצמב
 ,אבה רישל ל"דשר תרעה םג הארו

 והזו) יננעב ןכשו אינמורב ,יננעב דריו --רגופב 'ד תיב
 ףוסב ןאוידב ל"רשר תלאשל הבושת
 .('ג הרעה

 ,78  ביליפ ,ב"פ ןמיס ל"דשר ןאויר :ספדנ -- זכ רישל
 טויפ אוהו , ב"נ ןמיס 'א 'ב קלח ןאוידה תמישרב

 ,הדוהי םותחהו ,תמשנל ךוחמ
 תיבה דקנלו אורקל עיצי 49 ןובירל תורטעב --ףופב 'ב הזורח

 : הזכ השקה
 תותּוטַּב תַמְכְמְו , הָשֶחַמ

 תוחצ רַבִּד לא תּודְעְּב
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 ,נ'לב לכה הטמל םג רמאנ ןכלו ,ט"ל תיבבש תויותדה
 .הזב ררושמה דיפקי אל םימעפל יכ ףא

 , םינוש םיגהנמל םירוזחמבו רחשה תליאב :ספדנ -- גכ רישל
 ןמיפ ל"רשר ןאויד ,'כ םינמענ יעטנ ,87 שקז

 ה"מע ,'ט ןמיס 'א 'ב קלח ןאוידה תמישרב , 58 ביליפ , א"ע

 עצמאב הנומאת יתומצע לכ קוספ לא טויפ אוהו . 97 רמונ
 ,הנשה שארד ('ב םויל םיגהנמ הזיאבו) 'א םויל תמשנ תלפת
 טויפה שארב הפסוה ןהל שי תואחפונ הזיאו .הדו הי םותחו
 :םש שקזמ הספדנו םיתב 'גב החיתפל

 ךומיצעי ןה ףערסו רצי לכ
 ךוממורי ןה ןויערו בשחמ לכ
 . וכו יתומצע לכ .ךומדקי רמזב הפשו ןושל לכ

 הלקשמ יכ לע ה"ירמ הגיא תאוה החיתפהש רעשי ל"דשר םלוא
 הזה םעטה חכב שי םא אוה קפסו ,רישה ףוג לקשממ הנושמ

 .רבדב עיוכהל
 ,60  ביליפ , ב"ע ןמיס ל"רשר ןאויד : ספדנ -- כ רישל

 אוהו .'י ןמיס 'א 'ב קלח ןאוידה תמישרב
 ,םילפכב הדוהי םותחו . ןילפת תוצמ לע דסונו הבה א
 יריש ראשכ תיריש וניא הזה טויפה ןושל יכ ל"רשר ריעה רבכו
 ובתכ יזא ורבחמ אוה ה"יו תמאב םאש הארנ ןכלו ; ה"יו

 . וימולע ימיב
 הלא םיתבב זמרי םהילעש ל"זח ירמאמ -- האלהו 'ה תיב

 .ז"ל -- ה'ל תוחנמ תכסמב םיאצמנ
 [תיברעב , ץקאנ ל"צ] ץק א ו הפ בותכ י"כ ןאוידב -- א"כ תיב

 . רסח ףוסה ל"ר
 אלמ , ןארהו ןאפמלתו רייאזגלא רוזחמב :ספדנ -- הכ רישל

 1848 טנעירא ,י"כ ןויניוא רוזחממ 88 םינפח
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 אוה ןמאנ יתיב לכב וב בותכש השמב . ותיב ןבב -- ג"י תיב

 ,(ו ביי רברמב)

 ףיסואו , ל"רשר תרעה האר , ויתולעפ ונעמל -- רגוסב א"כ תיב
 ונעמל הלמה לע ג"בלרהו הנוי 'ר שוריפ יכ

 יתוריעה רשאכ ינעמ תלמל תיבועה הארוהה יפ לע אוה
 , (198 דומע) הלעמל

 ורועשו , םדוקה תיבב ל א תלמ לע בסומ ,שורדת יכ -- ח"כ תיב
 אלפומב אריס ןב רמאמ ד"ע אוהו ,שורדת לא

 , (196 דומע) הלעמל יתרעהכ שורדת לא ךממ

 ןאויד ,  םירוזחמ הזיאבו רחשה תליאב :ספדנ -- בכ רישל
 ןאוידה תמישרב , 50 ביליפ , ו"ט ןמיס ל"דשר

 םויל טויפ אוה תליאב . 70 רמונ ה"מעב ,'ה ןמיס 'א 'ב קלח
 םלוא ,השודקל רפונש רעשי הטוהסדנאלו ,הנחת וב ןיאש
 גהנמבו ,תוכסל פ"כהוי ןיבש תבשל ןפוא אוה ןילופ גהנמב

 .הדו הי םותחו ,תוכסד 'א םויל ןארהו

 יתמב לע ךוודת התא ,לגלג םורב לגעמ ךל --'ג תיב
 , םילגלגה

 ךרכ) הלעמל ם או תלמל הרעהח האר ,רצבנ םאו --'ד תיב
 ,(169 'א

 אבב) .עשוהי 'ר ירבד לע דפוימ והז . הבק םשו -- ח'י תיב
 .המוד אוה הבוקל םלוע : (ה"כ ארתב

 י"פעא, :ריעה ןובידל תורטעב .המימהו חורה -- רגוסב ב"כ תיב

 הרואבל 'יפ ףסונ א"הב המימה הלמהש
 .וירבד ןיארנ ןיאו , "םי מ ה ל ומכ

 ,תרווהו ,ןתפרצו ,ןתנח ב אורקל בוט ותוי --'מ תיב
 תוישה לָע גסומ הו לכ יכ , ןהו א"מ תיבב ןכו
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 הואתתו ףוסכת המשנה יכ . תוזפחנ תולעלו -- ףוסב 'א הזורח
 רוושמה ירבדכ / התבצחמ רוקמ םורמל בושל

 הטמל ןכו ,הוא ת הרדופיל תולעו :'ג הזווח םדוקה רישב
 .הפסכנ בא תיבל שפנ :(151 דומע)

 לא :כותכ י"כב .המאה שרגת לא שרג -- ףוסב 'ג הזורח
 , ל"דשרמ אוה ןוקתהו ,המאה תא שרגת

 יכה ואלב יכ , הנוכנה איה י"כה תחסונ ילוא םנמא רשא
 ךיואהל לכונ םג , תורתיו תורסח תועונת הז רישב הנאצמת
 הזורחב הלעמל ל"רשר השעש ומכ גתמב שר ג ת הלמב אושה

 ,ורוקנ תלסב 'ב
 .שרפמה ל"דשר תרעה האר , ךתואו ךתפומב -- 'ג תיב 'ד הזורח

 - המצע שפנהל ררושמה תנוכ ילואו ;ךישעמב
 ךשפנ עד : םינומדקה יובדב הברה אבומה םיפוסלפה רמאמ דע
 ד :(79 דומע) הלעמל ומצע ה"יו ירבדכו , ךארוב עדתו
 הזב הארו ; ךניבת איה יכ -- ןיבו ארובהל שקבו איה המ ךשפנ
 איה המצעב שפנה יכ אצמנ ,89 המלש ירישב סעקוד תרעה

 ,'ה תואיצמ לע תפומו תוא
 ,ןאסמלתו ליגרא דרפס יגהנמל םירוזחמב :ספדנ -- אכ רישל

 תמישרב , 47 ביליפ ,ה"ס ןמיפ ל"דשר ןאויד

 תורעה הויאו | 59 רמונ ה"מע ,'ג ןמיס 'א 'ב קלח ןאוידה
 'ב םויל וכרב םדוקש שידקל תושר אוהו .155 רענייג וילע
 < ,םייונש דועו םילגר שלשו ה"רל םירוזחמ תצקבו , הנשה שארד
 םינושארה םיתב 'הבו תוזורחה ישארב) םולמבג הדוהי םותחו
 תפסונ הזווח רוע אצמנ ןאסמלת רוזחמבו , ('א הזורח סהש

 .קוח םילוע היתב ישארש
 אצמנו , ו ת ג ומ א ב תרחא אחסונ ,ותרימאב --רגופב א"י תיב

 ,לקשמה דגנ תְרְמַָאב
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 .חספ לש ןושאר םויל תושר אוה  ריילפנומ
 , םוהת ילגו --רגוסב םש . לבתה ילגלג . לובז ילילג -- 'א תיב

 .ףוס םי תעירק תעב
 תמישרב , 44 ביליפ , ג"ס ןמיס ל"רשר ןאויד : ספדנ -- םי רישל

 , תמשנל טויפ אוהו . ז"ית ןמיס 'א קלח ןאוידה
 .תדוהי םותחו ,ןוחל אוה יכ הארנ 'ה הוורחמו

 הוצ א י"כב .הוצת יברקב התויה ידו -- 'ב תיב 'ג הזורח
 ;ותועה האו ,הוצת ןקת ל'רשרו

 הלמה שרפי םג י"כה תחסונ םייקל לדתשי 46 ןובידל תורטעבו
 הואת ישפנ יכ ירחא, :ותעדל תיבה רועשו , הטושפכ ידו

 היניעב יד יכו ,הוקת םויה לכ הרודנ לאו , הדוסיל תולעל <
 יבבל יחקל ףורעיו יתיבל הָנַצַא יכנא םג ןכ לע , יברקב התויה
 דחא םוי בוש ל"ור רמאמ ד"ע אוהו .'וכו הרצוי השעמ הוחאו
 הלמב תועט לפנ יכ רמאנ םאו,, :דוע םש ריעי םג ,"ךתתימ ינפל
 רשאמ יכ ל"רו , "ישב הושא ל'צ יכ רמול רתוי בוט הוצ א
 הנועמל בושלו יתוא בוזעל רימת תפסכנ ישפנ ךיא ינא עדוי
 התויה יד יכ דימת ידגנל הָושַא כ'ע הנועמל הוקת םוי לכו

 , "וכו יהקל ףורעי כ"עו , תומאו טעמ דוע יכו , יברקב

 ל"דשר תרועה האר , ךתיוב ינבב ףטעא -- 'ב תיב 'ה הזורח

 אל עודמ אלפלו ,העונת ןורפחב השקתמה

 ר  ,יל םיארנ וירבד ןש ךא ; ותרעהב םש ךיראהו ,ףטעתא
 ל ןמ) ללפתא רשא םוי : איה תיכה תארוה יכ אוה תמא

 , ךתלחנ לבח דעב ךתירב ינב ךותב (ףוטעי יכ ינעל
 תמישרב , 45 ביליפ ,ר"ס ןמיס ל"דשר ןאויד : ספדנ -- כ רישל

 / תמשנל טויפ אוהו ,'ב ןמיס 'א 'ב קלח ןאוידה
 .הרדוהי םותחו
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 : ןעכ ןושלמ ,הרהזב , הדמע הניעב -- רגוסב ח'י תיב
 , למשחה

 יעובשה למרכה ,א"ע ו"מת אינמור רוזחמ :ספדנ -- זי רישל

 שקו , (הניטנטסק 'ד תוחבשתו םיריש 'סמ) 77 'א
 , א"ס ןמיס תורוא לט , ו'נ ל"דשר ןאויד , (ןארהו רוזחממ) 9
 156 ה'מעב ,ט"עש ןמיס 'א קלח ןאוידה .תמישרב ,41 ביליפ
 יכ ףא הנהו .(הטמל האר) ןאבתלא 'ן יול 'ר םשב 14 רמונ
 הזיאב יכ ,רבחמה אוה םא אוה לודג קפסב ה"יר יריש ןיב אצמג
 ןב אטסוקרפמ ןאבתלא בקעי ןב יול 'רל סחוימ אוה  םירוזחמ
 ולבקו ומיק ןכו , דבכנ ררושמ היה אוה .םגש ה"יר לש ורוד
 ךמס ל"רשר םלוא ;ה"חזשרו הטוהסדנאל , ב"ק ל'יתר , שקז
 אניבסב קספ ביליפו ,ורבחמ ה"ירש קפתסנ אלו ולש ןאוידה לע
 ומיכסי אלש םימכחה יכ רמאיו החכוהו היאר םוש ילב אפירח
 , ןתחל תבש רדפב אצמנ אוה אינמורב הנהו .ו ל שכנ הול
 הלו : וילע םושר היברעבו ,תמשנל אוה יכ רעשי ל"רשרו

 , (ןגגל הלהתה יזורח ולו) הנחלמ הידיגמת העטקמלא הדה
 ,('ה תדובעב רמאו) הדבעתמ .לאקו :תרחא המישרבו

 .יול םותחו
 ,י'תמש בותכ תואחסונ הזואב ,יתמגמ ןתא -- 'א תיב

 רפסמה ןויצ ספדנ אל ד'הטב) ,םיש א תווחאבו
 .('א בותכ 'ב רפסמה תחתו ,'א תיבב

 שי כ ,תפחומ ש"תושו אינמווב ,תפדרמ חוו -- 'ב תיב

 לכתמ -- רגופב םש . תאוה אחסונה םג בשיל
 הלמהו םש ד"הט איה ילואו , יתמוגת ש'תושב . יתמורת

 .'ג תיבמ החוקל
 תמישרב ,48 ביליפ ,'פ 'יס ל"רשר ןאויד : ספדנ -- חי רישל

 גהנמ רוזחמב .ג'פש ןמיס 'א קלח ןאוידה
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 אהסונה איבה ביליפו , ותוות דובכב ץפחה 'ה תחמש
 אוה החמש שדחתהב החמש שדה םלוא ;ההחטש

 ,םעט רפח רמאמ
 דגנ והו ,תבט שרדה טנעיואב . תנש שדח -- 'ו תיב

 , לקשמה
 ,88 ביליפ , ה'נ ןמיס ל"רשר ןאויד :פפדנ - זמ רישל

 תיברעבו , ח"עש ןמיס 'א קלח ןאוידה תמישרב

 בתכש המ ולו) הרותלא חרש ילע בתכ אממ הלו : וילע םושר
 יכ שוריפ םושמ רבדי אל רישה ףוגב םלוא ; (הרותה שוריפ לע
 חדמ ילע ל"צ ילואו , ל"דשר הזב השקתנו ,המצע הרותהמ םא
 קתעה לע) הרותלא הכסנ ילע וא (הרותה חבשב) הרותלא
 ותנוכ ילוא ,, : לעדעימש א"ר םשב איבה ביליפו , (בתכב הרותה
 וריבזמ ורוד ןב ע"בארהש ןואג הידעס ברל הרותה שוריפ לע
 המכ ויה ה'יר ימיב יב ריעהל שי הז לעו . "ת"הע ושוריפב
 ,ודאגרס ןב ןרהא בר : םישוריפ ובתכ ג"פרמ דבל) ת"הע םישוריפ

 , הליטקיג '] השמ 'ר , ןואג יאה בר  ,ינפח ןב לאומש בר
 םלוא ;(הלאמ ץוח דוע המכ עדוי ימו ,םעלב '] הדוהי 'ר
 זמר םוש רישב אצמנ אלש אוה ל"רשר וילע ריעהש * ישוקה

 ,שוריפה לע
 ילשמב םיבותכהל ותנוכ ,ומאל הללהתמ -- האלהו 'ד תיב

 המכחה םשב םיומאנה ('ה 'פאק דוחיב)
 , הנובתהו

 .(170 'א ךרכ) הלעמל הרעהה האר .המענ יב -- 'חתיב
 ,ל'ושר תועה האר ,התנפ הביתנ -- רגוסב םש

 תולקלקע לכ תא שפנה התנפ יב : שרפי 45 ןובירל תורטעבו
 . הביתנ לא ךמסנ אוה תולקלקע :םשהו , הביתנ לש

 . (ג"'י 'ט בויא) בותכה ןושל ךרד לע ,בהר םירזועה -- ו'ט תיב



 201 .תוועהו'םינוקת
 ///ש///ש/ש///%//%/ל//9//%%//-/ש/%/9/%-/77-/7/%-א

 ןאפ תאוהשלא התאמאו דאלמלא ךות וה ידאראלא תומלאו
 הל הויח יעיבטלא התומ ןאכ ידאוא תומ הספנ תאמא ןמ
 רמאי הז לעו) באותלא יה יתלא המיאדלא הויחלא ינעי
 תביזע אּוה תינוצרה תומהו . עבטב ויחתו ןוצרב ,חֶמ ןוטלפא
 תינוצו תומ ושפנ תומיש ימו ,תוואתה תגיוהו םיגונעתה
 סהש םייחצנה םייחה ונוצר ,ול םייח תיעבטה תומה יהת

 ,(רכשהו לומגה
 הקתעה אוה הזה אטבמה ,יתצק לע יתצק -- רגופב 'ח תיב

 לע ינממ דחא קלח) יצעב ילע יצעב תיברעמ
 ,ימצע לע אשמל היהאש ל"רו , (ינשה קלחה

 ,סצפחכ ושע םירוענה ימי ל"ר , םשפנל ושע ירוענ -- ג'י תיב
 , תואתה רחא יתפדר ירוענב

 אינמורב םגו , ל"דשר תרעה האר ., ןתנ רשא -- ג'י תיב
 .]ַתָנ דוקנ

 תובא תלהנב לאנבובא קחצי ןוד רכז הזה תיבה -- ו"ט תיב
 ,(םש ה"מע) םתסב 'ד הלאש ג"פ :

 , רבדב ברע אוה ןמזה ,םיברע תולילהו םימיהו -- ז"" תיב
 םדוק אוה הזה תיבה םוקמ םשו ; ןמזמ אינמורב .ןמזב -- 'כ תיב

 ,ומוא המו תיבה
 רגוסהמו ; הואתאו ל"ר ,ף א ש א ו אינמורב . לאשאו -- ב"כ תיב |

 .הנוכנ אחסונ איה יכ הארנ
 ןאויד ,647 דומע 1850 טנעיראב סעקודמ :ספדנ-- וט רישל

 = קלח ןאוידה תמישרב , 37 ביליפ , ד'נ ןמיס ל"רשר |
 , ה"עש ןמיס 'א

 ;וחמש הלמה היגהל הטונש ל'רשר תרעה האר -- 'ב תיב
 חַמָש ןמ) !חַמש דקנל ךירצ קר ההגהל ךרוצ ןיא ילואו

 שדחתהב ל'רו , (נ"למ ז"ל תושעל םכרדכו םינטייפה ןושלכ |
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 ,(םלועה ינינעמ ריזנ תויהל וצפתב וא ,םלועה ינינע וסאמב
 . קודקדב אלש איה המישרהש הארנו

 37 ןובידל תורטעבו ;ל"דשר תרעה האר . ךהמא לד --''ב תיב
 אשנ אוה הפב לד תארוה יכ ש'קר תועשה איבה

 ל"צ לד תחת וא , ('ב ו"ל םילהת) ינחילד יכ 'ה ךממורא ומכ
 כ"ג לכונו . ונילע ךתוכלמ דובכ הלג הלפתה ךרד לע ,לג
 .('ח ז"ל םילהת) ךכרד 'ה לע לוג ד'ע לוג וא לג היגהל
 (ןושיבג בקעי 'רל בויא 'יפ) החכשה רמוע :ספדנ -- גי רישל

 ןמיס ל'רשר ןאויר , 52 סעקורל םימודק לחנ ,ח'ק
 ,רשיה 'פב ינויה היתרז 'רמ םג רכזנו ,84  בולופ ,'נ
 וילע תורעהו ; ד"מש ןמיס 'א קלה אוה ןאוידה תמישרב

 .159  רעגייג
 םש .םידבע :החכשה ומועב ,םידבע ידבע -- 'א תוב

 .אוה תלמ ופחת ש'הועב . דבל אוה -- רגופב
 .ןכ א ש"הועב .ןכ לע -- 'ב תיב
 םירוזחמ יראשבו ח"לש אינמור רוזתמב :ספדנ -- דירישל

 ל'רשר ןאויד ,דועו ריילפנומ ןארהו דרפס גהנמ
 ןמיפ 'א קלח ןאוידה תמישרב , 85 ביליפ ,35 שקז ,ב'נ ןמיס
 : וילע םושר םירוזחמ הויאב , 6 רמונ הדובעה ידומעב , ג"עש
 , כ"וי תרומשאל : םהמ הזיאבו , הנשה שארד 'ב םויל השקב
 * ב"וי תירחשל פחוימ אוה אינמור רוזחמ םג םכותבו םבורבו
 לארשי 'רל בויא 'יפב אבומ הזה תיבה . ךממ יקחרב -- 'ד תיב

 ורועשו , (48 םימודק לחנ) ה"יר םשב ררפסקא י"כב
 ימ : בורל םינומדקה לצא אבומה ףוסלפה רמאמ ד"ע אוה
 .(405 םיקיתעמה ד"ע ש"שמר) ההימי ושפנ תויחהל הצרוש
 ןינעב אשנ תשרפל ינאפקוקלא בקעי יארקה 'יפב יתאצמו
 העיבטלאב ויחת הדאראלאב ותומ ןוטאלפ לוקי ךלר ילעו : ריזנה
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 , תועובשל רצוי אוה ריילפנומ גהנמ רוזחמבו ,ה ר ו א מ אוה
 .הדוהי םותחו

 תא -- רגוסב םש . ל ל ה א ריילפנומב , י"יל ללה -- 'א תיב
 . וינפ ר ו א ריילפנומב .וינפ

 . עיקוב תע ריילפנומב , עיקרב םוי -- רגוסב 'ב תיב
 (0!) .ריִשָה יב : םש , יב רבד -- רגופב 'ג תיב

 ,יניפמ אבו ריעשמ חרו תע :םש -- גוסב 'ד תיב
 .('ב ג"ל םירבד) בותכה ןושל י"פע אוהו

 .ושבד ףוצ : םש .ותד ףוצ -- 'ה תיב

 ביליפ , 180 רעגייג , ו"ל ןמיס ל"דשר ןאויד : פפדנ -- ט רישל
 תיברעבו . ה"ער ןטיס 'א קלח ןאוירה תמישרב ,8

 לש הקשמ ותותש ירחא רמאו) אוד ברש דקו לאקו : וילע םושר
 אפורה היה ומצעב ררושמה יכ הארנ 'דו 'ג תיבמו .,(האופר

 (150 'א ךרכב) הלעמל םג הארו ; האופרה הקשמ תא ןיכהו
 . אנוברנמ דוד 'רל ובתכמב

 ,ט"ל ןמיס ל"רשר ןאויד ,85 דרפסקא יונג : ספדנ -- ירישל
 ,א"צר ןמיס 'א קלח ןאוידה תמישרב ,99  ביליפ

 ; הצורע א י"כ ןאוידבו , יזנגב ןכ ,הצירעא -- רגוסב 'ב תיב
 . ל"רשר תרעה הארו

 .הצוח ת אצ ל שובשב יזנגב , הצוח טיבהל -- רגופב 'ד תיב

 , ז 1 , 88 ביליפ ,ה"מ ןמיס ל"דשר ןאויד : ספדנ -- .אי רישל
 תרעשה יפלו . ו"לש ןמיס 'א קלח ןאוירה תמישרב
 , תירחשל החיתפ אוה ל"דשר

 תמישרב ,88 ביליפ , ט"מ ןמיס ל"רשר ןאויד : ספדנ -- בי רישל
 אוהש רעשי ל"דשרו . ג"מש ןמיפ 'א קלח ןאוירה

 רמאו) ארהזתמ לאקו :וילע םושר תיברעב םלוא ; תבשל החיתפ

/. 
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 ; הנושמ אחסונה למרכבו .תוחבשתו םירישב --- רגוסב 'א תיב
 המב הנהו ;ינוצנתיב ךחור אל דעו

 ןושלב .הנוכנה אחסונה הארנכ איה יננ רצנ ת הלמל עגונש
 א ל דעו תולמב ןכ אלו , תלדב י ג רצ ת םע ןושל לע לפונ

 .דוע לכו םוקמב

 םינ גת ומכ ,יל המו םש ש"'תושב . יל םאו -- רגוסב 'ב תיב
 רוזחמבו .ז"חא האבה ךלה מ הלמה םע
 , ינרצעת ם וי , ינפדהת ם ו י אחפונה ירטיו

 דע תוש ע םש ש"תושב . ינרזעת דע ושע -- רגוסב 'ג תיב
 . תעטומ אחסונ איהו ,ינ רצ ע ת

 תמישרב , 98 ביליפ ,א"ל ןמיס ל"רשר ןאויד : ספדנ -- ז רישל
 .הרוהי םותחו טויפ . א"פר ןמיפ 'א קלח ןאוידה

 א"ס : בותכ ל"דשר י'כ ןוילגב , םברקב -- רגוסב 'א תיב

 ,ם פל
 י"פע ףיפוהלו הפב ל"דשר תרעה האר , דרי םאו -- 'ג תיב

 . (169 'א ךרכ) הלעמל ם א ו הלמה תארוהב רמאנה

 . דוע ףיסוהל שי ל"דשר תרעהל . הנעמלו שיל -- רגוסב 'ד תיב
 י"פע הנ ע מ הלמב הפ שמתשה ה"'יר יכ

 היהתו , (תילכתו ןווכמ == ינעמ) תיברעב הילא הבורקה הלמה
 םנווכמו םיאצמנל הגעמ לו שיל הלמה תארוה הז יפל
 תורפסבו . םתילכתו  םנווכמו םיאצמנה רובעב וא , םתילכתו

 (םיארקה תורפפב | דוחיבו) תיברעמ םינומדקה םיקיתעמה
 .ונווכמ תארוהב והנעמ  תלמב דימת ושמתשי

 .ותנווכ

 תמישרב , 97 ביליפ ,ר'ל ןמיס ל"רשר ןאויד : ספדנ -- ח רישל
 ל"דשר תרעשה יפלו .ה"סר ןמיס 'א  קלח ןאוידה



 - ו חיב

 ,יכלמ ל"צ -- 'ח תיב =
 דקני ףפמָאקו ,לקשמה דגנ ותוא יי יזנגב ,ותאי -- 'י תיב

 .דימת היהי ו ןבש ןוחטבו הנומא 0 ןתי 0% / ךנימאי לא -

 . ןוכנב אלש ּוחָאְי
 רשאכ ךקיחכ והאש בותכה ןושל ד"ע . ןמוא קיחב -- א'י תיב

 , (ב"י א"י רבדמב) אה |
 ,17 בוליפ , ח"י ןמיס ל"רשר  ןאויד : ספדנ -- ב רישל

 ילוא) טויפ אוהו .'ק ןמיס 'א קלח ןאוידה תמישרבו
 ,הרוהי םותחו (ןפוא וא השודקל

 תמישרב , 17 ביליפ , 'כ ןמיס ל"דשר ןאויד : ספדנ -- ג רישל |
 '/ תמשנל טויפ אוהו ,כ'ק ןמיס 'א קלח ןאוידה
 ,יולה הדוהי םותחו

 ,79  ביליפ , ג"ב ןמיס ל"דשר ןאויד :פפדנ-- ד רישל
 טויפ אוהו , 'ק ןמיס 'א קלח ןאוידה תמישרבו
 . הדוהי םותחו תועובשל

 ליהאי אלו הוי דע בותכה ןושלמ , וליהאי -- רגוסב 'ב תיב
 .להי אלו ומכ ושרפ ה"ירש ('ה ה"כ בויא)

 תמישרב ,18 ביליפ , ד"כ ןמיפ ל"רשר ןאויד :פפדנ -- ה רישל
 'א  םויל תושר אוהו , א'יק ןמיס 'א קלח ןאוידה
 ,הדוהי םותחו חפפ לש

 י'כבו , לקשמה ינפמ ל"דשר דקנ ןכ ,יעְמֶשַיְו -- 'ה תוב
 ,ועימשיו

 ןאויד , ה"ש אניטנטשוק 'ד תוחבשתו םיריש :ספדנ -- ו רישל
 קלח ןאוידה תמישרב , 98 ביליפ , 'ל ןמיס ל"רשר

 למרכה האוו ;190 רמונ הטוהטדנאלל ה'מעבו ,ס'רו ןמיפ 'א
 (וכרבל תושר ל'רשר תרעשה יפכ) טויפ אוהו .91 'א יעובשה

 ,הדוהי םותחו



 ..תישמח הקלחמ

 < ןאויד ,989 ףפמָאק ,38  ררפסקא יזנג : ספדנ -- א רישל
 : ןאוידב וילע תורעהו , 9 ביליפ ,'י ןמיס ל"רשר

 רדס יזנגב , ז"ל ןמיס 'א קלח ןאוידה תמישרבו , 151 רענייג
 . שבושמו הנושמ םיתבה

 םוקמב ותערל יב ל"דשר תרעה האר ,דוקי--לאו -- רגוסב 'ב תיב
 דקנל ךירצ דיקי תחתו ,אלו ל"צ לאו

 לאו ורמאב ילואו, : 4% ןובידל תורטעב וריעה הז דגנו ; דוקי
 תוארל סורהל הואתה תַּבִל לדגב ךבל רו 3 לא ותנוכ דוקי דקית
 יבל םח , םבל רונתכ וברק יכ , ובבל טחי ןפ ומכו ,רהפ רבד
 :םש ןהכה ם"דא ר"רה רמא הינשה הרעהלו ."םהימודו , יברקב

 "שא דוקיכ דוקי דק ארקמה לע הדסוימ ררושמה תצולמ אלה,
 הלמה תא םילודגה םישרפמה לכ ולבק םשו (ז'ט 'י היעשי)
 ב'ג אוה ץמקנה דוקי לבא , ךמסנו דרפנב הוש , רכז םשל דוקי

 איבנה תצילמ ול חקל ה"יר ררושמה הנהו ,םלוחב אלו קוושב
 , חכונ ףוגל רתסנ ףוגל אוהש דק. הלמה תא הנש קרו , וקל
 ךודב םא איבנה תצילמ תא שרפנ רשאכו . ונינעל תואיכ דקית

 .."ל'ז ה"יר ירבד ןאכ שרפנ ןכ םש וא רוקמ

 ררושמה ירבד יכ ףיסוהל ךירצו ; ל"דשר תרעה האר -- 'ג תיב

 אריס ןכ ירבד לע םידפוימ ך ל תו ש ר ןיא ורמאב
 שורדל ל"זח ורפאש רוסאה לעו 'וכו שורדת לא ךממ אלפומב

 ,הטמל המו הלעמל המ

 , ןינעהו לקשמה דגנ ות כ א למ מ יזנגב ,ותוכאלממ --'ד תיב
 ןוקת אוהו ,ותכ א למ - לכ מ ןקת ףמפָאקו
 , םעט-רפח

 די וולה וו +



 (181 יששה ףיסאהב) 'ד םינשי םג םישדח :ספדנ -- ו ןמיסל |
 ילע בתכו : תיברעב םושר בתכמה לעו .. הפד "כמ |
 תמישרבו ; הנוברנ אמלע ילא 'בל 'כז יולה ףסוי וניבר ןאסל
 בתכמהו , י"כה ףוגב רסחי ךא ,'ג קלחמ 'ב ןמיס אוה ל"דשר
 ; שקבי םג , דחא שיא רעב וצילמהש אנוברנ ימכחל הבושת אוה

 ,םתא אצמנה םישדק רדס שוריפ ול חולשל םהמ
 !א .קלח ל'רשר תמישרבו ,19 ץפח ירבד : פפדנ -- ז ןמיסל

 + ד"ו ןמיס

 ל"צ לקשמה יפל םלוא , ץפח ירבדב ןכ ,םימב -- רגופב 'ב תיב
 ,(הרפח העונת םילשהל המודכ וא) םימ ומב

 א קלח ל"דשר תמישרב , 12 ץפח ירבד : פפדנ --ח ןמיסל
 , ח'צק ןמיפ

 תועט אוהו ,עודיו םש ל'דשר תמישרב , חידיו -- 'א תיב
 לקשמה יפל , םימוצע -- רגוסב םש . ד"הט וא רפופה
 .םימוצעה ל"צ

 'א קלח ל"ושר תמישרב , 19 ץפח ירבד :ספדנ -- ט ןמיסל
 . ז"ר ןמיס

 דגנ םיגישי םש ץפח ירבדב .םינשיה -- רגופב 'ב תיב

 .לקשמה
 תמישרבו 11 םיחרפו םיציצ , 15 ץפח ירבד : פפדנ -- י ןמיסל

 . ויהאצמ אל ל"דשר
 איהו , ויל א הלמה הפסותנ ץפח ירבדב . הנפת רשא -- 'א תוב |

 (ויג פ יל א בותכ רגוסב יכ) ןינעה תאפמ תרתוימ
 . (רעגייג תרעהכ) הל דגנתי לקשמה םגו

 יא קלח לידשר  תמישרב ,ץפח יובד : ספדנ -- אי ןמיסל
 .ה"צק ןמיס
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 " תנוכש אוה רורב יכ , תיר אלו םעט אל ןאכ ןיאו . "('ם ק'ב)
 הלודג הטרח טרחתיש ופופ תופי םישנ דמוחהש איה ררושמה

 .הברה רעטציו
 ותוא ןיעיסמ רהטל אבה  םוטאמ ד"ע ותנוכ -- ב"ס תיב

 .(ח"ל אמוי)
 ,44 ביליפ ,ב"ס ןמיס ל'דשר ןאויד : ספדנ -- ב ןמיסל

 , (ז"ית ד"הטב) ג"ית ןמיס 'א קלח ל"דשר תמישרבו

 (180 'ב םירוכב) רעללעק נ"רו , ל"דשר תרעה האר -- 'ד תיב
 תא שריפ עודמ ונעדי אל,: הז לע ריעהל ףיפוה

 רוושמה תנוכ הלקה ונתעד יפלו ?ה מ כ ח ה םשב רבחמה תצע
 לעו , םיבוט םייח םהב יחו םדאה םתוא השעיש םי ש ע מ לע
 אוהו , תוינמז תובוט ה"ע םיאיבנה ןודא םג חיטבה רבכ הלאב

 קוספ םיטפשמ 'פ ל"ז ע"בארה תעדכ , עבטה ךרדב םג דסוימ
 . *ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו

 , 95 .ביליפ , 980 ףפמָאק , 97 ררפסקא יזנג : ספדנ -- ג ןמיסל
 הרעה םע 81 י"בב ל"דשרמ ספדנ ישילשה תיבהו

 , ו"ט ןמיס 'א קלח אוה ל"רשר תמישרבו ,151רעגייג הארו ,הכורא

 ןעמ ומיתפ ה םה :אחסונה ל"רשר י'כב -- 'ב תיב
 , םענמא -- רגופב םש , ביליפו רעגייג האר ;המ כח

 . ביליפו רעגייג לצא ןכו , ןוכנכ ע ג מ א םש י'כב

 ןמיס 'א קלח ל"רשר תמישרבו ,97 יזנג : ספדנ -- ד ןמיסל
 רישל החיתפכ אוה הזה םגתפה ילואו .ה"כק
 .ה"יר ירוכממ דבכנ שיא תריטפ לע דפסמ

 ףישעה יבהוא - לע .לותה אוהו ,57 יונג : ספדנ -- ה ןמיסל
 .רבדב היולתה הבהאב והובהאיש

 , ד"הטמ ד"ויב שגד ש י הלמב -- 'ב תיב



 תא דבכמ םדא אלא ודבכמ םדא לש ומוקמ אל, לזר -
 . 'ומוקמ

 תרטעב ריעה ז"ע . ךינבל בא ךתויה רוכזו -- רגוסב ג"ל תיב |
 תא ריקוהלו דבכל ותווצ ירחא, : םש ןובידל

 םג לטהו ,ידמ רתוי םתא עעורתת לא ז"כבו :רמא ,דידלו 4
 אלו ךינבל בא ךתויה רוכזו , ךווצאה תעל םהילע המיא

 . "ערו רבח
 םימעפל אבש המ ד"ע תורצו ןמז םיליבקמ הפ םג -- ו"ל תיב =

 .הלא יתורעהב

 תורטעבו , ל"דשר תרעה האר . ךידוקפ ויתונושש --- ז"ל תיב
 ומכ ושוריפ ילוא יכ נ"לו, :ריעה 44  ןובידל

 ןודקפ קר םה ויתונושש יכ תערל ךכבל םיש ל"רו ךינודק 5
 ל"צ] ריפקמה אובי כ"תאו ,דחוימ ןמזו תע ךדיב 'ה םדקפש

 איה רוושמה תנוכ ילואו ,"ךדימ ונודקפ איצויו [דיקפמה
 יווצו הדוקפכ ןתוא לבק ויתונושש ךל חלשי ןמזה םא : הטושפב =

 0 1 וש
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 תיבב ןכו ; רעטצת לא ויתואלת ךל חלשי םא םגו , ןהב חמשו
 תא תוחרל רמאי אל לבא , ךינוגי דימת החד : רמאי ז"חאש

 ,םימי ךראלו דעל דומעת אל איה םג יכ ףא החמשה
 ףוס יכ רשועה ליבשב אטחתו לועמת אל : ורועש -- ג"מ תיב

 ,ול אלו אטוח םדא ןיאו , ךישרויל ונבזעת ףוס
 שוריפ, : ריעה םש ל"טעב , ךנקז טרומ יהח -- רגוסב ב'נ תיב |

 .העודג וא ,העורג ןקז לכ ומכ , רעצ םושמ
 ןאכ חירמ ינאו , המודכו ('ג 'ט ארזע) ישאר רעשמ הטרמאו ןכו |

 , המוד רבדה המל לשמ : ומול ידומלתה אשנש לשמה חיו |
 תטקלמ הדלי , הנקו תחאו הדלי תחא םישנ יתש ול שיש םדאל =
 ןאכמו ןאכמ חרק אצמנ תורוחש ול תטקלמ הנקז , תונבל 5

 [7 .יגש ךרכ . יולה הרוהי יבר]
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 ע אוהו ; הרתי תוריהוב ,טאל  ךולהו -- רגוסב ט"י תיב
 . והדשחו והדבכ םרמאמ

 "= םיוארו םינוגהו םירשי םישנאל , בוט םוקמב -- רגופב ג'כ תיב
 . ךדסחל

 בידל תורטעב ריעה ז"ע . ךנקב לדכ לאש --רגוסב ט'כ תיב
 :תנוכ יכ נ"ל לבא , ל"'רשר תרעה ןייע, : 8

 . תוירבל ךוטצת לאו ליח השע חכ ךב שי םא :אוה ןכ זורחה
 | רבדי םינונחת ל"רו , ךנקב לואשלמ לדחת לא חכ ךב ןיא םאו
 | יכ ומכ , ותלוז רוסחמהו תוינעה ןמיס אוה לקמה הנהו ,שר
 < ררושמה ףילחהו ;(ד"וי ב"ל תישארב) ןדריה תא יתרבע ילקמב
 " לבל ? ךנקב תבתב ארקמה תצילמ איהש ך לק מ ב הבתה תא
 < לאשי וצעב ימע בותכה ןינעכ ך ל ק מ ב לאש תצילמ עמשנ יהי
 | תארוה יכ כ"ג רמול לכונו . "(ב"י 'ד עשוה) ול דיני ולקמו
 | ןמיפ אוה לקמה יכ , רחא םוקמל ומוקממ עפיש אוה רמאמה
 < אוהו ; (א"" ב"י תומש) םכדיב םכלקמו ד"ע , העיסנל הנכה
 \! | דחה אתמל לזא אלו אתמ אהב היל שיבד םרמאמ ד"ע
 ו ילשמ ןב 'סב הז לע רמא דיגנה ש"וו (ה"ע אעיצמ אבב)
 . םיחירב ךמוקמ ;לע ןיא  םוקמב ער הזחת םא | : תאזכ

 ? םיחוחב ךביתנ ְךֶש ימ ץראב זוב ךרקי וא

 .וווחה רובעב ךלקמב םוקמב ךנקב הלמב רחבו
 ,ל"רשר תרועה האר . ךנוכממ ךתדרב -- רגוספב א"ל תיב

 , ןיא ילוא יב נ"לו , : בתב םש ןובידל תורטעבו
 . ןושארה ויצח לבא , הזה זורחה לש ינשה יצחה תועמשמ קר הו
 . . הלעת רשאכ :ךפהב 'יפ (תילע אלו הלעת םא רמאש)
 . , ןושארה ךמוקמ ךבלב הרמשו ,האגתת לא ךומנה ךמוקממ הלעמ
 - יכ ךבל לופי לא זא םג , הטמל ךנוכממ ךתדרב ןכ םגו

 . עודיכ ,ומצעב םדאהַב א"ב םוקמב יולת תולפשהו תוהבגה

1 
| 



 , 80 ץטָארג ,616 דומע 1880 טנעירא : פפרנ -- בכ רישל
 ה"לו ןמיס 'א קלח ל"דשרל ןאוידה תמישרב

 יכ תועטב איה ןמז תלמ תפסוה ; שונאה יכ ןמז האר םשו)
 י"פעו .(הוה אטבמה ירחא ףכית הז תיבב אצמת ןמז הלמה

 , תורושה רפפמכ אוהש םיתבה רפסמ םשרג אל ר"הט

 ןמזה רויצ ד"עו , לבה תא גרוהה , ןיק ונהו -- רגופב 'א תיב
 . הלא תורעהב םימעפ הזיא יתרבד רבכ

 הרקמ הרקי רשא תעב יכ , ןיימ יכבה קיתמהו -- רגופב 'ג תיב

 ויתושל ןייה םעני אל הזכ לודנ ןוסאו ארונ
 . דפסמהו יכבה קתמי ומוקמבו

 לכ ומירי , ןיז ןופיני -- רגוסב פש , יעמ ומה ,המהא -- 'ד תיב
 , םוח תוכהל םברחו םניז

 יכ , הכח -- פש . םיקחומל ךלהש חאה םש , ףסוי -- 'ה תיב
 . בושי בוש דוע

 , תיעיבר הקלחמ

 ל"רשר ןאויד ,848 דומע 1850 טנעירא : ספדנ -- 'א ןמיסל
 ל"דשר ןאויד תמישרבו , 90 ביליפ , ב"כ ןמיס

 הפיסאמ םילשמ המכש סעקוד ריעה רבכו ,ז"ק ןמיפ 'א קלח
 דוע ףיסוהל שיו , םינינפה רחבמב םג םיאצמנו םינומדק םה וז

 , םיברעה לצא םג םיאצמנ יכ

 םיעגתשמהו םילכסה תא םג . ךנאצכ םיללוהמ בושחו -- ר"י תיב
 םיכרצנה ןאצ ינככ םבשחת םא יכ ,ךבבלב אנשת אל

 , והכודהו העורה תרזעל י

 .(והבו ד"הט) ןוח בו ל'ַצ -- רגוסב ח'י תיב



 .הלעמל הרעהה האר) הגנעתה ךיא , המענ המ -- ג"ב תיב
 .רקנל ךירצ .ועמשב --םש , ('ט תיב ב"י רישל
 | עַמָש םשה םג אצמנ יכ ףא , (עמש ןמ) ועמשב

 ' םש . (קחצי 'ר לש) ות ומ ר ל"צד הארנ , התומד -- ר'כ תיב
 < ללושמ אוה הזה אטבמה , תקתעמ ריעל -- רגוסב

 < רישל ל"צד הארנו , (הלאשה ןמיס וילע גיצה ץמָארג םגו) הנבה
 ,,('א ה"כ ילשמ , היקזח ישנא וקיתעה . רשא ר"ע) תקתעמ

 < .('\ 'ד םיטפוש) קרב קעויו ןמ , תפסוא , תקעזמ -- רגוסב ח"כ תיב

 .ילשמ , םידוד הורנ ןמ) ידודב דקנל ךירצ . ידודב --- ם"כ תיב
 .תינח קוהו ןמ ,תקרמ -- רגוסב םש .(ח"י 'ז

 יכ םלוחב וניא 'מהו אצוי לעפ אוה פ"כעו ? ('ג ה"ל םילהת)
 . יריצב וא חתפב םא

 , ךל רשא הבידנ חור . ךל הבידנ חור -- רגופב א"ל תיב
 ' תרכונה הבידנ חור לע בפומ . תקצוי היהת -- רגוסב ב'ל תיב

 .םדוקה תיכב
 < ל"דשר ןאויד , 899 רומע 1850 טנעירא . ספדנ -- אכ רישל

 : בוליפ ,89 ץטָארג ,982 'ב ףפמָאק , ג"ג ןמיס
 - רישה לפכנ יתמישרב תועט י"פע) ,159 רעגייג תורעה הזיאו , 6
 : .ןויזחו םולח לע רבחתנ הזה רישהו , (150 דומע הטמל הז ךרכב
 . רקי תומולחה ירבד ןינע היה יכ , לאעמשי ינב תלפממ הליל
 | 'א ךרכ) הלעמל הרעהה ה"ירה ד"ע האר ;םהה םימיב דבכנו
 < /76 דומע) 'א םינושארל ןורכז דיגנה לאומש 'ר ד"ע , (0
 | הרצאחמלא באתכב הזה ןינעב ךיראה ארזע '] השמ 'רו ,(0
 < ןואג הירעס בר תא האר ןואג יאה ברש היהש השעמ איבהו
 " השרפל עדי אלש הרומח הלמ שוריפ ונממ דמלו ומולחב

 ] . ןכל םדוקמ

 כ ..הרליי הווי רווקיוקיצ לייא 4
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 . ךי ת מ רגוסב ןכו . ריחי םוקמב םיבר ,יללח --1
 ,יתיוג שובשב יונגב ,היוג -- ו"ל
 קלח ל"דשר תמישרב ,80 ץמָארג , 41 יזנג . טפדנ -- כ

 פ"ע) 148  רעגייג וילע תורעהו . ר"נש ןמיס 'א :
 . (ל"רשר י"כ

 .תגנ עתמ ץטָארגו יונגב . הגנעתמ ---רגוסב 'ד חי
 ץטארגו יזנג .  (היבבס ר'הטב | , היבובס -- רגוסב :

 " םה בותכה ןושל ד"ע אוהו ,שיגת ל"צד
 . ('ה 'ד 'ב םיכלמ) תקצומ איהו םישיגמ =
 םש .ךולהנ ל'רשו י'כב ומכ ל'צ ,ךולהי -

 ,ביברה ל'נה י"בב ,םיביברה -- רגופב
 - = גסב םש ,בע תעמרו י"'כב . התעמדו-

 = ,ץוצג אוהו קיזכ ל"צר הארנ .חלדב קורוכ
 | .קוובכ וא

 ('ת 'ב  םוחנ) בותכה ןושלמ , תגהנמ הנוי -- רגופב
 . םינוי לוקב תוגהנמ |

 .ךפמ רעב ןכו , הלעח ירוחא : הלע דעב--
 ,וקחר -- רגסב םש ,ףינתו ל"צ (ד"הט) ףיצתו
 , ּקָתְר דקנל ךירצ

 ,וובע ב שובשב ץטָארגו יזנגב : .תובעב -- רגוסב '

 םלכ םא יכ יל דגנתיש ימ אצמנ אל . בישמ ןואו -- א".
 . ידמע םימיכסמ - 3

 םהיאנושו תובוט םהילע ורבדו םהיבהוא , ערו בוט -- ב"כ ת
 + תוער



 יולה הדוהי יבו 18
 עיר 2 <

 .,שובשב הרב ג יזנגב , הרזגנ -- 'ג תיב
 חכומד תועט אוהו ,בצ ענ שבתשנ יזנגב ,רצענ -- 'ד תיב

 .ךלי םאו וגופהמ
 יכ - רגוסב םש .,םולח ב תועטב יזנגב ,ימולחב -- 'ַו תיב

 . הרבעא ן כ ל"צד הארנ . הרבעא
 .רוב על שובשב יונגב . ורבעל 'ח תיב

 , לכשמה דוו - ף 4 קר הופא* | רופטוה* רו
 ו

0 

 ו
- 

 ל - 7

1 

 ו
1% |] -+ 

 . (ןה תלעי) ! הָלַעַי ל"צ -- ח"כ תיב
 לוהמ ךאבפ ןושלמ , ה ל המ א ל"צ ילוא , הרהמא -- 'ל תיב

 הארנ ,הקשא -- רגוסב םש ,(ב"כ 'א היעשי) םימב

 ,('כ ט'י "א םיכלמ ומכ) קשנ ןמ הֶקֶשִא דקנל ךורצד
 .לקשמה דגנ ןהי יזננב , יננתי -- ג'ל תיב
 ,' ב ל תועטב יזנגב , יבבל -- רגוסב ד"ל תיב
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 .ךיתמ רגופב ןכו . ריחי םוקמב םיבר , יללח -- ה*ל תיב
 ,יתיוג שובשב יזנגב ,היוג -- ו"ל תוב
 קלח ל"דשר תמישרב ,80 ץטָארג , 41 יזנג . טפדנ -- כ רישל

 פ"ע) 148 רעגייג וילע תורעהו . ר"נש ןמיס 'א
 . (ל"דשר י"כ

 .תגנעתמ ץטָארגו יזנגב . הגנעתמ --- רגוסב 'ד תיב
 חרב. ..תנבנבמ קח .ךנוסב 'ה תיב

 , : ! ףרוכהל הרעה ,
 הפוסב ,ינשה ךרכל 'ה תרבוחב ואב תועטב

 א רוסהל שורדו ,םש םמוקמ םריכי םירומע העברא |

6 

 ּ , יקָחֶר דקנל ךירצ
 ,ווב עב שובשב ץטָארגו יזנגב ; תובעב -- רגוסב 'כ תיב
 םלכ סא יכ יל דגנתיש ימ אצמנ אל . בישמ ןיאו -- א"כ תיב

 . ידמע םימיכסמ

 םהיאנושו תובוט םהילע ורבדי םהיבהוא , ערו בוט -- ב"ב תיב
 . תוער
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 .שובשב הרב ג יונגב ,  הרזגנ -- 'ג תיב

 חכומד תועט אוהו ,בצ ענ שבתשנ יזנגב ,רצענ -- 'ד תיב
 .ךלי ם או וגופהמ

 יכ - רגוסב םש .,םולח ב תועטב יזנגב ,ימולחב -- 'ו תיב
 . הרבעא ן כ ל"צד הארנ . הרבעא

 .וובע ל שובשב יוזנגב . ורבעל 'ח תיב
 , לקשמה דגנ ל ו א ש מ יזנגב ,לואשבו ---'י תיב
 |  ;ותלאשו ,לקשמה דגנ יצו פח ת יזנגבו ,יצֶפְחת ל"צ --- ג'י תיב

 |[ | ?ינממ דרפתהל ץופחת עודמ ל"ר ? יתומ יצפחת המ
 ! יתומ איה הדירפה תאז אלה

 | אל ירמע ישפנ תכוהא תא רשאכ : תיבה תארוה -- ו"'ט תיב
  שבייתו ךחלת ךתבהא שא יכ , ןוגיו ער לכ ערא

 ר"ע) ךימימ והוררפיו והוקחשי ןבאכ דבכי יבל םאו יתועמד מ
 . (ט"י ד"י בויא ,םימ וקחש םינבא בותכה ןושל

 .וקש ח תועטב יזנגב , ךקשח -- ז"ט תיב

 ,ישרפ תא שבתשנ יזנגב ,ישרפת --'כ תיב

 ' ושעמ ןיטישכתה םה תולותבה לכ תדמח ל"ר -- ב"כ תוב
 . םישנאה ידי

 ,לקשמה דגנ ש עו יזנגב ,שע --ג'כ תיב
 ,וק ש חה ל"צ ילוא . ובשח -- ד"כ תיב
 , לקשמה דגנ ךי תו ת פ ש יזנגב , ךיתפש --ה"כ תיב
 , (ןח תלעי) ! הָלַעַי ל"צ -- ח"כ תיב
 לוהמ ךאבפ ןושלמ , ה ל ה מ א ל"צ ילוא , הרהמא -- 'ל תיב

 הארנ . הקָשַא -- רגופב םש , (ב"כ 'א היעשי) םימב

 ,('כ ט'י "א םיכלמ ומכ) קשנ ןמ הקֶשא דקנל ךורצד
 .לקשמה דגנ ןחי יזננב , יננתי -- ג'ל תיב
 ,' ב ל תועטב יזנגב , יבבל -- רגוסב ד"ל היב



 השרת ל-000

 תפח א"אי ידימלת תעדכ דקנל ל"ג : ל"'דשר ריעה (78 דומע)
 ."וכו (הנְתח ןמ הרקמה םש) , םיִנֶתח

 !א קלח ל"רשר תמישרב ,47 י"בב : ספדנ --זמ רישל
 . ח"ער ןמיס

 י"ע אוה ךילא ורובח .ויפצר ןתנ הבהא ףצרו -- רגוסב 'ב תיג
 /ו היעשי) הפצר ןמ ףצר ; הבהאה שא תלחג
 + (י 'ג ש"הש) הבהא ףוצר ןמ ויפצרו , ('ו

 בותכה ןושלמ ;וילעמ האופר . ויפוטמ הפורת -- רגוסב 'ה תיב
 .(א"י 'ח תישארב) ףרט תיז הלע

 'א | קלח ל"רשר  תמישרב , 47 י"בב  :ספונ -- וי רישל
 . ח"פר ןמיס

 היגהל כ"ג לכונו , ל"רשר תרעה האר .ףפוחת -- רגוסב 'ג תיב
 הכהאה תושגו לדוגמ עונתו דוחת ,ףפויות
 . (א"י ו'כ בויא) ופפורי םימש ידומע ר"ע

 'א 'ב קלח ל"דשר תמישרב ,48 י"בב : ספדנ -- חי רישל
 ןב היה ןתחה יכ הארנ 'דו 'ג תוזורחמו ,'נ ןמיפ

 . םיפולאו םילודג
 בותכה ןושל ד"ע . ולצ ידש תרבאו -- רגוסב 'א תיב 'ב הזורח

 .ךל ךסי ותובאב ('ד א"צ םילהת)
 ןושלמ) תרָשממ .ל"צו ד"הט |, תורָשממ --'א תיב 'ג הזורח

 , (הלודגו הררש
 םינשוש טקל ץטָארג ,98 דרופסקא יזנג : פפדנ -- טי רישל

 י"כ ןאוידבו , 129 ןאויד רעגייג וילע תורעהו , 3
 .הזה רישה רפחי ל"דשר

 .ךירויצ - םש .ךענמ ב תועטב יזנגב ,יענמת -- 'א תיב

 :ךי בו אכמ הגוכה רגוסבו ךי ח ו ל ש ותארוה תלדב
 .לקשמה דגנ וי ע לצ ו א ל מ יונגב , ואלמ ויעלצ -- רגוסב םש

 ₪ תור עו 8



 וו "םינתפל הזה םוקמב םלישמהל םעט םוש ןיאו , םיננעב
 .םיננ ע היגה (77 דומע) ןורבז

 יא ךוכ) הלעמל יתועה האו ,גנעתה ,פע -- 'ט תיב
 + (170 דומע

 ,רגוסב םינוגיב תמועל ליבקמ ,םנמז -- 'י תיב
 , 'א תיבב

 רישב ג"בשר ירברל המוד .םינקוה םיעבשב -- א"י תיב
 .. םירובגה המה םיעבש : העודיה יניי תולככ

 א"סק ןמיס 'א קלח ל"רשר תמישרב ,44 י"'בב :ספדנ גי רישל
 חא ריעל רישה תא ה"יר חלש יכ הארנ 'ב תיבמו
 . הנותחה התיה םשש

 . איבה (374 דומע) 1864 תנשל ריגמב . קורחי דוד -- 'ב תיב
 = הוש רמאיו םז חי דוד י"כב אצמש אחסונה ריפס י"ר

 - ,ר"לב םזחיו י"לב רוד יב , ךכ לכ טושפ וניא םנמא רשא , טושפ
 , הזה תיבה רגוסב אצמה םוחי הלמה םג

 !א קלח ל'רשו תמישרב ,45 י"בב :ספדנ -- די רישל
 6 . ב"עק  ןמיס

 | הנותנ הלכה .םיבוקה ירדחב המוש איהו -- רגוסב 'ד תיב
 . ןתחה לש בלו ברק יקמעב

 ור , תוקישנל הנוכה יכ הארנ ,םיביבר ןוקירי -- רגוסב 'ז תיב
 + (913 דומע 'א ךרכ) הלעמל הרעהה

 / ןוני םיבבסמה םה םהש םימיה .םיברע םימיו -- רגוסב בי תיב
 תאזה םעפב (ב"י רישל יתרעהכ) םישנאל רעצו
 . תאזכ גוזהל הגנאי אלש רבדב םיברע םה

 קלח ל"רשר תמישו ,46 י"בב :םפדנ -- וט רישל
 2 רי ןמיס



 ו

 .ןמזבו ,י ב כו כ .היה ןתחה תחפשמ םש יכ רעשל שי המיכו
 ריעמ היהש יבכוכ דוד ר רבתמ אצמנ רחואמ רתוי
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 ונאזנול יד ם"רהמ רכזנ ;הראבנב (בכוכ) 1286011ג אללעטסע
 ןיאו .[49 רמונ לא תיב ב"ח ג"הש] הרות רוא 'ס ףופב
 םימעפ אצמנ שמשו םיבכוכל הלכהו ןתחה ןוימד יכ םנמא דחכל

 . ה"יר ירישב תובר

 םגש ךכ לכ קזח םהלש קבדה , םהיניב אבי אל חור -- 'ב תיב
 חרומ בכוכ -- 'ג תיב . םהיניב רודחל לכוי אל חורה

 ריעמ חרזמ תאפב הנכשמש ריעב היה ןתחה בשומ . ברעמל אב
 . םדוקה תיבב ראובמכ הלכה איה , שמשל -- 'ד תיב .הלכה

 'א לח ל"רשר תמישוב ,45 י"בב : ספדנ -- בי רישל
 . ט"לק ןמיס

 םימיה יכ ףא ל"ו . םינתח ךתנתחב םימיו -- רגופב 'א תיב |
 םדאל קיזהלו ךליל םכרד ןמזה אוה םהמש

 םג וחקי ךתנתחב תאו לכב , ['ח רישל הלעמל הרעהה האר]
 , רבדב םיעגונ ויהו םינתחה המה ויה ולאכ החמשב קלח םה
 : 'ב תיבל ךשמתו) םינותג ןמ םינתח הלמה השכתשנ ילואו

 . המודכ וא , (ןח סדופב

 , !ורחה דגנ םיע י קר י"כב . םינתפ הרעשמו -- רגופב 'ז תיב

 ! תאוכ ל"רשר ריעה (678 דומע) ויתורגאבו
 יתבתכ 48 רומעב ארבסמ יתבתכש םינ ת 5 תלמ םוקמב יכ עד, |

 םג ,(89 דומע) יש חנ תלמ יתוארב כ"חאו ,םיננע הלחתמ

 יתפלחה ,תוצווק ינוע פ.צ (91 'ד ח"כ) ע"במרל יתוארב
 ןמ הנושארה יתבשחמ הבוט יכ ל"ג התעו ; םינתפב םיננעה

 יכ רמאל ראמ קרצי שמש הייחל יכ רמאש רחא יכ , הנורחאה
 םה , המ קלח פהמ סיסכמו הייחל לע תוררויה היתוצווקו הרעש =



 = ולה הדוהייבר

 לאו רוכז החלצההו הבוטה תעב םג : אוה ול םדוקהו הזה =
 הנפת החלצהה רשא םימי אובל ולכוי דוע יכ , ךרצוי תא חכשה

 .'המ הרזע שקבל חרכומ יהתו ףרע ךל
 "  יכ רעשי ותרעהב ל"רשר . הנקת -- ךרבד -- 'א תיב 'ה הזורח

 םלוא ;הנבת--ךויבד היגהל ךירצ
 לכ ןיא םג , ינשה תיבב תלדה ןכות והז יכ , ןכתי אל הז ןוקת
 < ךל הנקו םומאמ ד"ע אוה הזה תיבה תנוכ יכ , ןוקתל ךרוצ

 == רבד ךל היהי דימח רשא הזה רבחה יכ אוה חרכומ םנמא , רבח
 | | ןושל ד"ע . הרשה ינבא -- 'ג תיב . הניבו םות ישנאמ יהי ותא

 .(ג"כ 'ה בויא) בותכה
 ,('ג י"ק םילהח) בותכה ןושלכ .רחשמ םחרמ -- 'ג תיב 'ו הזורח

 'ב 'ב קלח אוה ל"דשר תמישרב ,36 י"בב :ספדנ --ם רישל
 .הדוהי םותחו , ןתחל כ"ג אוהו , ט"מ ןמיס

 הנוכהו , יחרזאה ןתיא ר"ע . ויחרזאו ןתיא -- 'ב תיב 'א הזורח
 ְ . וניבא םהרבאל

 הנוהמת יכ ל"ו ,תוחפשכ תונושלהו -- 'ב תיב 'ב הזורח
 . תוחוטהו -- 'ד תיב . ןהינודא ןוצר תושעל
 , (ו"ל ח"ל בויא) תוילכהו

 . (ד"י 'ד ש"הש) תולהאו רומ ןמ ,םילהאה -- 'ג תיב 'ג הוורח
 . דוס ילגמו ליכר יכלוהכ , םיליכרב -- 'ד תיב

 | | ץעי תובידנ בידנ ד"ע ,תובידנ ךתלב ץעויה -- 'א תיב 'ה הזורח
 | .ןיעויה דקנל ךירצ יכ הארנו . ('ח ב"ל היעשי)

 |[ שיאו 0 ר"הט אוהו , ל"רשר לצא םג ןכ , שיאָו - 'ד תיב
 | = ןמיפ 'ב 'ב קלח ל"רשר תמישרב , 87 י"בב : ספדנ -- י רישל

 5 .הדוהי םותחו ,ז"צ

 , | ןמיס 'א קלח ל"רשר תמישרב .49 י"בב : טפדנ -- אי רישל
 ב כ וכ םימעפ הויא ריכוזי הז רישב יכ לעו , ב"לק
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 = י"כ י"פע 10 דומע 26 3 םינשו םג םישדח : ספדנ -- הרישל
 םבכת הר פע םגתפה יוחא בותכ אוה םשו ; הפב

 אוה ןאוידב ל"דשר תמישרבו 1 דומע 'א ךרכ 0
 . ו"צר ןמיס 'א קלחב

 תמישרבו 10 דומע 4 8 םינשי םג םישדח : ספדנ -- ו רישל
 אצי ונממש הפב י"כב . ח"בש ןמיס 'א קלח ל"רשר

 הנאוכא ץעב יפ הלו : תיברעב וילע בותכ רואל הזה םגתפה
 אצמנ ול םדוקו ; (הזה ןינעב וידידימ רחאל ולו) ינעמלא יפ
 ח"מק ןמיפ ל"דשר תמישרב אוהש שי א ל כ ל רישה הז י"כב
 ולו) הנאוכא ץעב התקראפמ דנע הלו : בותכ וילעו , 'א קלחמ
 אוה הזה םגתפה םג יכ הרוי הזו , (וידידימ דחאמ הדירפה תעב

 , ודידימ הדירפה ןינעב
 ,רַתָפַּי הלמה הפ הבוט .רתוי ןינעה יפל . בושי ךב -- 'ב תיב

 . ל"צ ןכ ילואו
 תמישרבו , 10 דומע 36 3 םינשי םג םישדח : ספדנ -- ז רישל

 רפוסה תועטב םשו ; 'א קלחמ ה'ע ןמיס אוה ל"רשר
 ןוכנכ םתיזב תחת םתא ב הנושאוה הלמה (ר"הטב וא)
 .. .ןאיתפלא ץעב יפ הלו :וילע בותכ תיברעבו .הפד י"כב
 ילואו ; וגינע ןיבהל השקו י"כב קחמ הפו (. ..דחא רענ לע ולו)
 םימ חלקמה רונצ ןיכה וא , ותטמב םימ ליטמו שלח רענה היה

 . (ןעננורבגנירפש) םיבר
 'ב קלח ל"דשר תמישרב , 85 רומע י"בב : םפדנ --ח רישל

 ,הדוהי םותחו , ןתחל ריש אוהו . ה"מ ןמיפ 'ב
 ינב םיררושמה רויצ יפל . ךואובי םימי ינב -- 'ב תיב 'ד הזורח

 אוה ןמוה (180 'א ךרכ האר) דרפסו ברע

 םיעגפה םה םימיה ינבו , םדאל אבה ןוסא לכו עגפ לכ יבא
 תיבה רועשו , ךאבד ךימיבו : רגוסב רמאש ומכ , תונוסאהו
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 'א קלח ןאוידל ל"דשר תמישרבו , 19 יזנג .פפדנ --ד רישל
 .,('מ םתדגב ד"הטב םשו) ז'סר ןמיס

 ד"ע אוהו , הטמל ןכו , דיחי םוקמב ר"לב םתדגב --'א תיב
 . דרפס ידוהיו םיברעה םיררושמה

 תא דימת ורייצי דרפס יררושמ , יעמדמ ויתבנג -- רגוסב 'ג תיב
 הכוב אוה וליאכ ויער דורפל ןנוקמו רעטצמה

 וקפד םדב יניע תועמד, : שנודל עודיה תיבב ןכ ; םד תועמדב
 ש"ר ןכו ,(99 םחנמ ידימלת תובושת) "וקחר תעב יעדוימל

 , (168 'א םינושארל ןורכז האר) ארזע ןב מ"רו דיגנה
 לע ררושמה תנולת ירבד םה האלהו תאז הוווחמ -- 'ד תיב

 ותבהא יכ תוא והזו , ונממ דודנ קיחרה רשא ובהוא
 ובהוא תא חוכשל רוושמה םג ךירצ הז רובעבו , השולח איה
 ןכ יוחא םלוא ; םיעדמהו תומכחה ידומלב ותמחנ שקבלו הז
 םא ףאו ,ול רשפא יתלב והז יב תאפמ תאו ותעדמ בושי
 הב ררושמה קיזחי ודידי בלב ותבהאמ הנטק הרוקנ הראשנ

 . הנפרי אלו
 ימצעב יתוא הנעשעשת םיעדמב יתובשחמו יתומזמ -- '1 תיב

 המכחה סדרפ יל שי יכ , םיערו םיבהוא תרזע ילב
 , ימצעב ויתעטנש יבבלב

 ושמתשה י כ ה תלמב יכ , הלאשה ןמיס קוחמל ךירצ -- א'י תיב
 רועשו .םהירכד תא קוחלו םייקל דרפס ירוושמ

 ,ודירו בלב ותבהאמ הרעשכ ןטק קלח ראשנ םא ףאו : תיבה
 שמחשהו ;וב קיוחי םא יכ ותאמ ררושמה רובעי אל (יכה) תמאב
 , (ז"ט 'כ םיטפוש) איטחי אלו הרעשה לא עלוק בותכה תצילמב
 ועיגיש םינמאנ םיבואכמו ןמאנ חילש בהואה דורפל --- ו"ט תיב

 .יתוכמ ואלפנ ןבלו , ילא
 .וינפ תא האראו ונעגפאש ל"ר , יעגפ וינפ יכאלמ -- ו"י תיב
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 אר א/ר/ ער[

 לגוב םהילע וכרדי לארשי יאנוש יכ , ךורד תגמ -- 'ד תיב =
 . תגב םיבנעה תא םיכרורש ומכ הואג

 ףרכ) הלעמל הרעהה האר ; יכ ףאו .םאו -- 'ד תיב 'ז הזורח
 .(169 'א

 ל"השר תמישרבו , 71 דומע ררפפקא יונג : ספדנ -- ג רישל
 חלש וילע תורעהו .ו"פ ןמיס 'ב 'ב קלח ןאוירל
 ; חנה םאיבנו (141 ןאוידב ופפדנו) רעגייגל ל"רשר

 ,רבגל ל"צ לקשמה יפל , רבגל --- 'א תיב 'אהזורח
 םשילָש באכו -- 'ג תיב . רונַתְכ ל"צ , רגב --- 'א תיב 'ב הזורח

 אוה ישילשה חאה באכ ל"ר , םשילָש ל'ִצ
 תרעה יפל , יל באכ -- םש . י ב א כו תועטב יזנגבו ,השמ 'ר
 תיב . ןוכנה אוהו , י ל ב א ב י"כב בותכ רעגייג לצא ל"רשר
 .(איעגב חתפה) וירורקמ דקנל ךירצ לקשמה ךרוצל -- 'ד

 . (לַעָפְבְ) ולח = ולוח י"כב .ולח -- 'ח תיב
 -- 'ה תיב . י"כב ומכ אוב ד ע ל"צ .אוב לע -- 'ג תיב 'ג הזורח

 יכ ; םיתכה 'ב תארוהו , ךְד'דָא דקנל ךירצ
 .םויה םלשנ םרטב דוע רהמו שיח ישפנב הלכ ושע תואלתה

 (רטפנה אוה) דחא חאמ , תובבלה ושאונ דח -- 'א תיב 'ד הזורח
 תיב . ותוארל רשפא יא יכ בלה שאיתנ רבכ
 , ולְגָג ל'צ לקשמה יפל . ולָנָג -- 'ה

 , תורואמה וכשח ותומב יכ ,רצע תורואמה -- 'ב תיב 'ה הזורח
 .! ל חי תועטב יזנגב . ולהי -- 'ה תיב

 יפכו .הדיופ שובשב יזנגב , דודיכ -- 'א תיב 'ו הזורח
 רישל ןערפער זורח י'כב אצמי ל"רשר תערוה

 רנכ םב ולאנש ןויא הכשפל דינב : תיליטסק תפשמ הז
 . (ושרפל ערא אלו\ ולידפ ןוגרקומ



 םהמש חרק ינבכ ררושמ ותנוכ נ"הפכ , יחוק -- ןורחא תיב
 יכ ל'ר וא ן םילהתב םירומזמו םיריש ואצמנ

 ינבמ ןכ םג היהש הרק תחפשמל בורק אוה םיולה ערזמ ותויהב
 ןושארה רואבה ןכל , םדוקה תיבמ ןושל לפכ יהי הז ךא , יול

 ,רקע יל הארנ
 ל'דשר תמישרב , 3111 דומע דרפסקא יונג : ספדנ -- ב רישל

 ךורב ןב קחצי 'ר תודואו . ב"פ ןמיפ 'ב 'ב קלח
 הוה רישה תמישר ילואו , 190 'א ךרכ הלעמל האר הילאבלא
 םויִל קחצי ר"ב ךורב 'ר דובכל אוה תמאבו ,קודקדב אלש אוה
 ורמאנ הלהתהו חבשה ירבד לכש הזמ עמשמב , ןב ול הדלוה
 האר) ויבא קחצי 'ר םש םג וב רכזנ םא אוה קפסבו , וילא

 . (ךומסב הטמל
 ,('א ו"ס היעשי) בותכה ןושלכ ,ץרא . םודה -- 'א תיב 'ב הזורח

 ונתרעשה קדצת םא , קחצי יללגב -- 'ד תיב
 , דלונה דליהל הפ הנוכה יזא ,ךורב 'ר דובכל אוה רישהש
 :76 'א ךרב) הלעמל האר ; ונקז יבא םשכ קחצי היה ומש םגש

 . ("ארקנ ונב ןב םש לע ומש,,
 ריעי ךורב 'ר לע םג . תומכחה ןינב ביצמל -- 'א תיב 'ד הזורח

 (קחצי 'ר ויבא לע ותודעב) ותלבקב ד"בארה
 י"והמכתו ותרות לע ףסומ תינוי תמכח ערוי , היהש

 תרשמ אשונ אוה יכ ףא . דרפנ ןואגמ ןואג -- 'א תיב 'ה הזורח
 לדכנו קוחר תאז לכב (הבישי שאר) ןו א ג

 ךורכ 'רש איה הנוכה יכ שרפל אוה קוחרו , הואגו ןואגמ אוה
 אוה ךורב 'ר ל"ר .דרי דלונ --'ג תיב ,ןואג ןב ןואג אוה
 .םימורממ הדיריכ הבושח ותדילש דע ךכ לכ אשנו הלענ
 ךירצ הלואגה דעומ םא , ךורא דעומ שיחי -- 'ג תיב 'ו הזורח

 . ונשיחיו 'ה ונרהמי ךורא ןמז רחא | תויהל



 תוועהו םינוקת

 . היהגו הלוח -- רגוסב םש ? ןאכב 'ה םש ןינע המ יכ ןיהומת
 ,יריצל -- 'ה תיב .(ז"כ 'ח לאינד) יתילחנו יתייהנ ד"ע

 , םילבחו םיריצ ןמ , יבואכמל
 ד"הט םשו) 'ו הרעה האר , רפומ ידבעו -- 'א תיב 'ג הזורח

 תמיתחמ איה 'ו תוא יכ ,י רי עמ ו ל"צו
 ילע היה (יתמא רגה ןב) ידבע יב הנוכה ילואו ; (ררושמה םש
 ביליפו . יפא טבש רושא היעשי תצילמ ד"ע , רסומ טבשל
 בותכהל תובייש וזיאו , דבע רסוי אל [? םירבדב] רבדב ריעה

 ןוכנה ןכו , בסי דקני ל"רשר ,כסי--'ג תיב ? הזה םוקמב ילשמב
 ---ןורחאה רגופב . הזורחה שארב רכזגה רבעה לע בסומ אוה יכ
 ' ינְרְפּיִכ לדחיו ועושות אלו ירבע לעמ הנפ הנוכה יכ הארנ
 ,ל"רשר דקני ןכ .(ד"הטמ 'לב שגדה) םולע.-- 'ב תיב 'ד הזורח

 ביליפו ; ם ל ע ג ה תארוהב סילע. ל"צ ילואו
 . (? םילָע) ןבומ ול ןיאש ם'לע ארקי

 תמישרב , 90 ביליפ , 496 ל"רשר תורגא : ספדנ -- גכ רושל
 ןפוא אוהו , ח'ע ןמיס 16 אוה ןאוירב ל"דשר
 . ועמש תבשל

 .תישילש הקלחמ

 ל"דשר תמישרבו , ושארב 'ב קלח ריפס ןבא . ספדנ -- א רישל
 , ל"ר ןמיס 'א קלחב אוה ןאוידב

 ונממש) אייבמובכ אצמנה ה"יר ןאוידב . ןתמ תיבו -- 'ב תיב

 ; ןחח תיבו . בותכ (הזה רישה תא ריפס י"ר םיפדה
 תיב תמאב היה הזה תיבהש ל"רו , הנוכנה אחסונה איה ילואו
 בורק ןמזב בתכנ רישהו , םדקה תוצרא גהנמכ בידגה לש ןתח

 , וחְגותח יִרחֶא

4 
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 תיב . (סעקוד) ויפ תא לואש ילבמ ךנוצרכ השעת התאו רברי
 , הַבהֶלֶמ שובשב ביליפ , הבהֶלִמ -- 'ו

 יקמעמב םיעוקש ויהת . הואת תורבקב -- 'א תיב 'ו הזורח
 א"י רבדמב) בותכה ןושל ספתו , םכיתואת

 הנמרזנ תשבושמ אחפונ ,םוצ ימי -- רגופב 'ב תיב . (דועו ה"ל

 לע בסומ הז יכ ,רוצ ימו םעקוד תחסונ הקדצו , ביליפל
 ןושלכו , רוצ ימ םקשהו םיריבא םחל 'ה םליכאהש רברמה רוד
 לעפ הֶָוְר ל'צ , הר -- םש . (ה"כו 'כ ח"ע םילהת) בותכה

 .'ה לע בסומ הז יכ , אצוי
 אל --'ו תיב . ן יא בוט רתוי . ךתלבל ןיאו -- 'ב חיב 'ז הזורח

 ,אל הלמה רפחת פעקוד לצא . ךתלמחל
 , ד"הטמ ילוא

 ופוסש ףוגה תדובעמ . םיוגפה תרדבעמ -- 'א תיב 'ח הזורח

 וברה : ווועש -- ב תיב .,רגפ תויהל

 ויהת אלו ב"הועב הצנ תוזוחא םכתא וליחניש םיבוט םישעמב

 תריפצ ךומתל ל"צ -- רגופב 'ה תיב . הלחנ ילכ םירנכ
 ד"ע אוהו ; דמחנו רחבומ רתויה רתכה תא תאשל ל"ר , םירתכ
 םהיתווט עו םיבשוי : ב'הועב םיקידצה לע ל"זח תצילמ
 רחבו סעקוד תחסונמ ויניע םילעה ביליפו .םהישאריב
 השרפלו הדימעהל קחדו םיר תב תרופ צב הרו אחפונב

 . ודיב הלע אלו
 .,רוצ ב סעקוד , רוצכ -- 'ד תיב 'ט הזורח

 תמישרב , 87 ביליפ , 495 ל"רשר תורגא : ספדנ -- בכ רישל
 שודקל טויפ אוהו , ד"ס ןמיס 16 ןאוידב ל"רשר

 .הדוהי םותחו ,ועמש תשרפ
 רתויו , רמאי ביליפו . יתרעה האר . היהא --- 'ב תוב 'ב הזורח

 ןיובדו ,היהא רשא היהא ןושלמ ןוכנ

 "| ערש

 ו ו ו



 תוועהו םינוקה

 ןיב אוה רחא י"כבו .םירופכה םויל ןו מ פ וילע םושר 'א
 "חה ןיב החיש ד"ע אוהו ,ו"ט לילל תורומשא ה"כל תוחילס

 . לופכ הדוהי םותחו , לארשי תסנכו
 יג אלו סעקודכ 'נ דקנל ךירצ תותלדה יפוסכ -- 'א הוורח

 , ה מבו היגהל הארנ .המכו -- 'ב תיב , ביליפכ
 יתצע הבשהנ המב הבושת תושעל יבבלב יתמכטה יכ ףאו ל'רו
 'ג תיב .יניעל ךווא תא התא אנ חלש ןכל ? יתמבסהו
 בותכה ןושל ר'ע אוהו , יל אָּפַרְו סעקוד . יבל אפרו -- רגוסב

 , (ג"י ב"י רבדמב) הל אנ אפר
 .םכיללעמ -- 'ג תיב . הרקי סעקוד . הרקי -- 'א תיב 'ב הזורח

 , עשפו לעמ ןמ סֶּכיַלִַמ פעקור
 ןוכנהו ,  שובשב | 'ִנַתְקיה  ביליפ | , ינתרוה -- 'א תיב 'ג הזורח

 . ךשמהה הרויש ומכ ר"לב נֶהִכיה סעקודכ
 -- 'ד תיב .סעקודכ ונפילחנ בוט רתוי , ףילחנ -- רגופב םש
 'ה תיב , םעפה קדצ ילואו .ךתמה היגה ביליפ , ךתדוח
 םיומח ארקמה ןושלמ אוה יכ ריעה ביליפ . רימחת -- רגוסב
 םעפכ שמתשהל ה"יו ענמנ אל יכ , חול ךרוצ ןיאו . םירמח

 ,לקה ל ןמ ךפהה אוה רימחהלו , דוטלתה תולמב םעפב
 . סעקורב תוי!ג ןוכנהו , ביליפ ןכ , תוינג -- 'א תיב 'ד הזורח

 היעשי) בותכה ןושלמ , ושגנתהו -- 'ב תיב
 רמולכ : הרעהב רמאי ו'עו ,וש גר ת ה ו סעקוד לצא ; ('כ ה'מ

 אל רשא היח שפנ םכפוג ךותב יכ השגוה םכל היהיו ןתי ימ
 , ילכו -- 'ד תיב . הרטמה לא עלק אל יכ בושחאו ; ףוגב תומת
 תאוה הלמה .םישנ -- םש רגופב ,סעקודכ ילככו ל'צ
 לע . םכילכ לע -- 'ו תיב , ד"הטמ ילוא , סעקוד לצא רפחת

 , (סעקוד) המשנל ילכ אוהש ףוגה
 קר רבד תושעל לכוי אל םדאה , רמוא קר -- 'ה תיב 'ה הזורח



 ,הת וא הָגח ל'צ , הֶנֶה -- רגוסב 'ד תיב . רעגייג ןכו
 םש , ילע ל"צ .ינושל לע -- 'ד תיב ('ד ד"הטב) 'ג הזורח

 . ךֶרַה ל"צ . ךר -- רגוסב
 הארגכ ר"לב יביוא ל*צ ,יִביוא -- 'ב תיב ('ה ד"השב) 'ד הזורח

 'ג תיב .ופדהי לעפהמ
 = איה ילואו) וב הלמה רסחת רעגייג לצא . וב םוי -- רגוסב
 רכוש םיביואה לע בסומו , ופסָי ל"צ | , ופְקי -- םש , (ד"המ
 =  ,ןוכנכ שקז ןכ .יגובשחי -- 'ה תיב . רעגייג ןכו , םדוקה תיבב

 ,ינבשחי תועטב רעגיינ לצאו
 .םוקתו שובשב ועניינ . ךודנ םיקתו --''ב תיב 'ה הזורח

 .תחפ ב רעגייג . תחפ יפב -- 'ג תיב
 ןורחאה תמישרב , ל'רשר ןאוירמ 38 שקו : ספדנ -- טי רישל

 אוה נ"הפכו , 98 ןמיס ה"מע , ה"נק ןמיס 'ג קלח
 , לאושי תסנכו 'ה ןיב החיש ד'ע אוהו ,םילגול הבהא

 ,הרדוהי םוהחו
 לא ליבקמ , השָטָנ בוט רתוי . השט) -- רגוסב 'ב תיב 'ג הזורח

 + תלדב הפח
 ל"צ הָרֶפַס 'ב תיב , הֶרְּוֶא ל"צ הָרְבזא --- 'א תיב 'ה הזורח

 ל"צר הארנ . הכשנ יכ -- 'ג תיב |, הָרָּפס
 , הבשנ יב

 ,95 רומע ר"כ קחצי יבכוכב סעקודמ :פפדנ -- כ רישל
 קלחב אוה ןאוידל ל"דשו תמישרבו , 79  ביליפ
 , ח"עק ןמיס 'א

 ונרוויל , ילופירט רוזחמ) הוננו יתפש :םפדנ -- אכ רישל
 י"פע 165 םינטננעק רוצ סעקוד , ג"מק ףד (ו"עקת

 ,ו'ל ןמיס 16 דומעב אוה ל"רשר תמישרב . 85 ביליפ , י'כ
 י'כב , 761 רומע 1849 טנעיראב םג רכונו ,7% ןמיס ה"מעב
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 ו

 רואבב תצק תערל םיצחב םירומ וא ('א א"מ הימרי) ךלמה יברו
 . (ג"י 'ט בויא) ויבר ילע ובוסי

 ה"כ תישארב) לאעמשי ינבמ 'אה ,המוד -- 'ג תיב 'ב הזורח
 ישפנ המוד הנכש טעמכ ןמ 'בהו ,(ד"י

 -- 'ח תיִב . םירוסיב ל"ר ,רפומב -- 'ד תיב . (ז"י ר"צ םילהת)
 'א ךרכ הלעמל הארו , םש תישארב) לאעמשי ינבמ 'אה , אשמ
 ה'כ תישארב) ןידמ ינב . הפיעו רפעו -- 'ז תיב , (900 דומע

 סומע) הפיע רחש השוע ןמ , ךשח תארוהב 'בח הפיעו , ('ד
 ,רחש הל ןיא א"טב הרעהב האבומה הָפַיע.. אחסונהו ; (ג"י 'ד
 תיב .('ב ו'ל תישארב) ושע תשא איה .הרע -- 'ב תיב 'ג הזורח

 ? (יחכ-ילא) הפנא ומכ 'אה , םונא -- 'ו 'ה
 קר -- 'ז תיב . סנוא ןמ ל"זח ןושלמ 'גהו , חרבא תארוהב 'בה

 בינ , דוחיב ךל קר ותדובע שידקהל רבד לכמ לדבנ , לדבנ ךל
 תיב .(907 דומע 'א ךרכ הלעמל האר) סינגהה ד"ע לדבנו לד

 ,'' רישל הלעמל הרעהה האר , רוצחו --'י
 ברח -- 'ג תיב .ואריו וזחי . ןורושי ךבוט -- 'א תיב 'ד הוורח

 .רעתו -- 'ה תיב . ךברח ףולשת .רעת
 , תישו רימש ןמ ,םיצוק . םירימש -- 'ו תיב , ךופשתו

 . תוכהל שאמ םיכאלמה ףוג . םישא םפוג -- 'ג תיב 'ה הזורח
 רב ודמו ומכ ,ושובל , ודמ -- ןורחאה תיב
 . ('ג 'ו ארקיו)

 יעטנב רעגייג ,ריילפנומ רוזחמ י"פע 1 שקו :פפדנ -- חי רישל

 .םג םלוא) הנה םאיבאש םינוקת הזיא םע 20 םינמענ
 ל"רשר תמישרב אבוה ., (ד"הטמ ילוא םהש םישובש הזיאב
 ,תרוהי וב םותחו , 78 ןמיפ ה"מעו ה'מ ןמיס 16 ןאוידב

 . תועובשל וא תספל הב הא אוה הארנה יפכו
 ,ואפכו ולגר ל"צ ., יאסכו ילגו -- 'ב תיב 'ב הזווח
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 . = (עיבשהל--) עּיִבשל ל"צד הארנ .עבָשל -- םש ,%3 12 חחסונכ
 .('ז 'ב ש"הש) תואבצב םכתא יתעבשה בותכה דע

 [? ירטיו רוזחממ] ט"ס ןמיפ תורוא לט :פפדנ -- זמ רישל

 אוה נ"הפכו , ז"י ןמיס 16 ל"דשר לצא םושרו
 .הדוהי םותחו ,הרואמ

 הלודגה ךדי תוארהל תינש ףיסות .הנש לא ךדי -- 'אתיב 'א הזורח
 ./  ןושלמ הלמה חקנ םאו . םירצמ תאיציב ומכ

 ָהֶּנשת התעמו הערל ךמעב ךרי התיה התע דע :הנוכה יהת יונש
 , סהיננע יכשחמ ריאה . רוא םהיננע --רגוסב , הבוטל

 = ב"י א"הר) םדגנ המחלמ ךורעל . םרדועל -- 'ב תיב 'ב הזורח

 אלו תרוכנש ר"ע ,םרכשב --'ג תיב . (ד"ל

 ,(א"כ א"נ היעשי) ןיימ
 ,(ושעו לאעמשי) הקברו רגה . םאו המא ינב -- 'ג תיב 'ג הזורח

 םתוא טקל ,רוא םהינש ןומהו -- רגוסב
 . םילכש טקלמכ

 יזנקהו יניקהו .יניקה רבח תשא , לִי ינב -- 'ד תיב 'ד חזורח
 --רגוסב .(ט'י ו"ט תישארב) םינענכה ינבמ םה
 . םהילע םיצח הרומ היהא , רוא םהילע

 : םיכומסה םיתכב ראבמש ומכ . ךרבד םיענב -- 'א תיב 'ה הזורח
 םא בותכה ד"ע אוהו ,'וכו המחמתי םא

 .('ג'ב קוקבח) ול הכח המהמתי
 ןאוידב ל"דשרמ םושרו , א'ע ןמיס תורוא לט : ספדנ -- זי רישל

 .הדוהי םותחו , ז"פ ןמיפ 'א 'ב קלח
 וא) יצראב ויהש תונליאה םה ןושארה יל א -- 'א תיב 'א תזורח

 ויהש םיליאהל הנוכה יחתו אלמ יל י א ל"צ
 ינשהו (? א"מו 'מ לאקזחיב בותככ וירעשו ק"מהב יחתפב
 ןמ םילודגו םירש ןבומב 'אה . םיבר -- 'ז תיב ,ית'חכ תֶארוהב
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 . ץראב התויהב התע םג המו , םימורמ יזנגב התיה ישפנש רועב =
 ד"ע אוה ימודהבו ,('א ו"פ היעשי) וילגו םודה איהש

 .זווחה ךרוצלו הרישה
 אלש םוקמ ןראהובו , ליגראב ןכ . רוקמ -- 'ב תיב יד הוורח =

 . ןוכנב
 הבורא יילחל ןה,, : הנושמ אחפונה רחשה תליאב -- 'ה הזורח

 ,רוזעל ריעמ היה הכומנה םואלו , רוזמו רוצ חלש
 יונשה השענ יכ רעשי ה"חושרו ; "ריזחת הנשיל הכומנ הרטע

 . העודי הנוכל סופדב

 םשו ,ןארהו רוזחמ י"פע א"י ןמיס תורוא לט :פפדנ -- ומ רישל

 ? סעקוד) 22 םהילע םושרו תואחפונ ייונש ואצמנ
 וב םותח . (הזה ןויצה תא שרפל ובוטב ענמי אל ה"חושרו

 . ה"יומ אוה םא ילצא אוה קפסב ךא ;הדוהי
 ל"זח ןושל ד"ע אוהו ,דא נכ ל"צ . דונכ -- 'ב תיב 'א הזורח

 י"פע איה ר י פ כ כ תחסונו ; םיחופנ תודאנ

 . (ג"י 'א היטוי) בותכה ןושל
 .(ח"י ט"י א"ש) בותכה י"פע . תוינב לאומשו -- 'ג תיב 'ב הזורח
 יכ ,כ תחפונכ ךתמא קר ל"צ . ךתמא ןב -- 'א תיב 'ג הזורח

 הלשמנש לאושי תסנכמ רבדי וישה לכב
 שובש , ןוירש יברקב -- 'ב תיב ,'וכו הרהכ הימוה . ןח תלעיל
 םילהתב יונכ אוהש ןוי ג ש םי רב דב 2 תחסונכ ןוכנהו , יולג
 חור -- 'ה תיב .2 הה ל"צ ,אנ יתאב -- 'ד תיב . הנחתו רישל
 ןאכמ -- . תורצה יממ ינצלחתו ךתלחנו ךמעל אנקתש . תואנקה

 . המחנל לאושי תסנכל 'ה תבושת איה האלהו
 . ךכואכמל הפורת , ךריצל ירצ -- 'א תיב 'ד הוורח
 םוריו ע תחסונכ ןוכנה , םיאלפנ םוומ --'ב תיב 'ח הזורח

 וא ,יִרְּבַר ל'צ ,'ִרְרִד --'ד תיִב ,םיכ לפו
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 יולה הדוהייבר

 .| רווחממ 871 דומע 1844 טנעיראב סעקודמ :ספדנ -- גי רישל
 תורעה םשו , 'ט ןמיס תורוא לט , (ןַארָא) ןארהו

 16 דומע ל"דשר תמישרבו , רכזנה ליגרא ץבורק י"פע ה"חזשרמ

 ' | םותחו , חפפל הרואמ אוהו . 96 ןמיס ה"מעבו ,ח"ס ןמיס
 .הדוהי

 !תיב . החלצהו ץפח ימי ינפל ועיגה : ורועש -- 'א תיב 'ב הזורח
 .!תיב . םירצמ דובעשב ,יצחלב זא ינאו --''ג

 ,ליגראבו ; הנוכנה אחסונה איהו , א"טו ןארהוב ןכ . ינררועי --'ד

 ,ינדדועי השבתשנ
 אוה (ד"המ ידיבעמ) ידיבעמ הכד 'ה .ורועש -- 'גתיב'ג הזורח

 לארשי ינב תא ריגסהש םירצמ ךלמ הערפ
 ,וצראמ תכלל םנתנ אלו וידירש

 ,ןוכנכ א"טו ליגראב ןכ .ינועמ ירדחמ -- 'ב תיב 'ה הזווח

 תיוכב -- 'ג תיב ,ירר המ שבתשנ ןארהובו

 . ('ל א"ל הימרי) בותכה ד"ע , השדח
 םדוקו ,ןארהו רוזחמ י"פע 'י ןמיס תורוא לט :םפדנ -- די רישל

 םשר טהמו ,ליגרא ץבווקו רתשה תליאב הזול
 16 דומע ל"דשר תמישרב אבוה . תואחפונ ייננש םש ה"חושר

 םויל : וילע בותכ רחשה תליאב . 87 ןמיס ה"מעב , ו"פ ןמיס

 .הדוהי םותחו ; הנחת וב ןיאש
 :ךליבשו ללהמב --'ג תיב , ויפו ליגרא ,הפו -- 'ב תיב 'ב הזורח

 < אחסונה איה וז םאו) ךליב ש יל לחמ ב ןארהו
 --/ד תיב .(אלפנ הלמה ירחא יהי הלאשה ןמיס םוקמ הנוכנה

 . םדא לכ תליא , םדא רעכנ
 < ? הלהת ל"צו) שובשב ה ל פת תליא . הלהת -- 'ב תיב 'ג הזורח

 ,(הטמל תכשמנ רוצ הלמה יכ ,'וכו האר רוצ
 (ו"6 מ"לק םילהת בותכה ר"ע) ימלג תא האר 'ה ל"ר -- 'ג יב

1 
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 ."תורעהוסינוקת 7-7
 רו

 יכ רמוא יתייה  (ריילפנומו ןאוידה) םידעה ינש ילולו , הפי |
 התארוהש תרחא הלמ וא ינושירוה ל'צ ינוציפה תחת
 קוחדל ונא םיחרכומ בותכה יפכו ,יל וקלח וא ילונתנ
 עדויו ד"ע יכמו ירסימ ילוא) יעדוי : אוה רמאמה רועש יכ רמולו

 . יינע ימיב יתוא וציפה (ז"ט 'ח םיטפוש ,תוכס ישנא תא םהב

 אהסונהו ,ינונח ינונה :ריילפנומ , יננח יננח -- רגוסב
 םאו ;ינוע פצו ינוע תולמל זורחה תאפמ הבוט רתוי תאזה
 : אורקל לכונ תורבה יתשב זורחה יוגש לע ךכ לכ חינשנ אל

 .יבש תיב בב תולמל ךשמהה הפי הלעיויננה יננה
 יתשאיתהו ךשח םוקמב יבשב יננה ינא . רחש תולע -- 'ב הזורח

 -- גוסב םש ; שמשה תחירזו רחשה תולע תוארל
 עיגה רשא רחא רבדא המו רמוא המ : רועש ,וחא הרמוא המ

 ? תאזכ יל
 .(ה"כ ה"כ תישארב) םודא אוה ושעל יונכ . ינומדאב -- 'ג הזורח

 . (א 'ל בויא) בותכה ד"ע .ינאצ יבלכ -- רגופב
 . וב וננובתה םלכש בושחו רקי היה . ןויגהל היה -- 'ד הזורח |

 יתולדמ םהיניע ואריש הארמב ,ןויזחב -- רגופב
 ,יתולפשו

 איכנ--רגוסב .(ג"י 'ח לאינד) איבגו ךאלמ .ינומלפו --'ה הזורח
 . םילאעמשיה איבנ רמחמ .רקשה

 יבצ תלעי ןוכשת יתמ דע . הלעי יהת המכ -- רגוסב 'ו הזורח
 ?םינתו םישחנ ןיב

 יבצה תא ינכשמל בישת ,בבושת יבצהו -- רגופב'ז הזורח
 , תראפתהו

 ,המחנ יובדב לארשי תסנכל 'ה תבושת ןה 'טו 'ח הזורח
 ןושארה היהש םהרבא . ינוא שארו . קחצי , יחבז רוקע -- 'ט הזורח

 , תַמא לא יריכמל

- 
/ 



 יולה הדוהי יבר
 וו יו

 רה הלמה ליפכהל אלש .הנוכנ רתוי איה ךשדק תי בב יכ
 .'א תיבב

 ם א ריילפנומ תחסונ הבוט רתוי . ינוע ךא -- 'ב תיב 'ה הזורח
 תחפונכ ןוכנה . ררועל םא -- 'ד תיב ,ינוע
 .ירזע ל םא ריילפנומ

 אצמנש םשר ה"חושרו , 'ז ןמיפ תורוא לט : ספדנ -- אי רישל
 טנעיראב פעקוד בתכ ןכו , רכזנה ליגרא ץבורקב

 .תונושארה תוזווחה יתש םש איבהו 386-7 דומע 1848 תנשל
 רע 'ב הזחרחמו .הדוהי וב םותחו ,הרוא מ טויפ אוהו
 , הוקתה ריפא םותיח לא הבושתכ 'המ םימוחנ ירבד םה ףוסה

 . תונוכנה ןה ה"חזשרו פעקוד לצא ליגרא תואחסונ ןכלו
 תחסוג הקדצ יכ אוה רווב , הכנ -- רגופב 'א תיב 'א הזורח

 ,הבאד -- תלדב 'ב תיב , הָוְכנ ליגרא
 . תו ב ש הא ליגרא , תובש -- רגופב םש , הֶוָד ליגרא תחפונ

 ימחר.ליגראב ןוכנה יכ קפס ןיא , רוענ וימחר -- 'א תיב 'ב הזורח
 לינראב ומכ ל'צ .ריעת -- רגופב םש . רֶמְבַג

 .ת גא שו ליגראב , תקעוו -- ןורחאה רגוסב םש .רי ע א
 ,םעזרטמ ףפונא ליגוא .םקנ רטמ --'ב תיב 'ג הזורח

 . ןוכנכ ה נש א ליגרא , הנשי -- 'א תיב 'ד הזורח
 .הארתו ליגוא ,חמשתו --תלרב 'ב תיב 'ה הזורח
 ןאוידה תמישרבו ,'ח ןמיס תורוא לט :פפדנ -- בי רישל

 ואצמ ה"חושרו , ז"נ ןמיס 'א 'ב קלחב אוה ל"דשרל
 'ה תוא) יולה הדוהי וב םותחו .רכזנה ריילפנומ רוזחמב
 "ה הזורח שארו , ץ קה הלמב 'ז הזורחב אוה הדוהי ןמ
 ןכו א"טבו ; יו לה תויתוא ליכי רחוי םאו ץקל ירתעתה

 . (תואיכ םשרנ אל הלעמל
 הלוע ןושלה ןונגס ןיא . ינע ימי ינוציפה יעדוי -- 'א הזורח
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 בותכה ד"ע לא תיבל הנוכה .הלחתב ולהא -- 'ה תיכ 'ה הזורח |
 הארנ ןכלו ; ('ג ג"י תישארב) םהרבא לצא ,
 .הנוכנ רתוי איה םש בותכב ומב ה ל ה א ירטיוה תחסונ יכ

 ה'חזשרו . 89  ביליפ ,'ו ןמיס תורוא לט :םפדנ --' רישל |
 ןכסמה תמכח 'פב אצמנ יכ םשר א"טל ויתורעהב

 אוה יכ בותכ 115 ןמיס ה"מעבו , ליגרא גהנמ ץבורק 'פ אוהש
 ,הרואמ טויפ אוהו . הניטנטסיק 'ד תורימזו םיריש תרבחמב םג

 .הדוהי וכ םותחו
 םשרש אחפונה הארנ רתוי ,םודת ךקדצב -- 'נ תיב 'א הזורח

 בותכה ןושל ד'ע אוהו , םו ר ת םש ה"חושר
 . ביליפ תרעהכ (ז"י ט"פ םילהח) ומורי ךתקדצבו

 םיחר א תול על ה'חושר םשרש אחסונה -- 'בו 'אתיב 'ב הזורח
 'ב רנוסב םיחרו תויה ל 'א רגוסכ

 תדועת םינומדקה לש הנוכתה תמכח יפל יכ , הבוט רתוי איה
 םהל הוההש תוחתואב בבסלו תולעל אוה םורמכ םילגלגה
 איה הטמל םהדועתו ,םהב עוטנה הקושתה הכ תאפמ ארובה
 . (ג'מ ו'כ ארקיו) הצרת . ץרת -- 'ג תיב . ץראה ינפ לע ריאהל
 . לעפב םיהָבִג דקנ ל"דשר , םיהבָנ --םש

 הימרי) רדק יגב תוצראמ הנידמ םש . רוצח -- 'ה תיב 'ג הזורח
 אלול, |: ריעה ביליפו . (ג"ל - ח"כ ט"מ

 ול החיה הבוט ךאו ; "םירזוכהל זמר רוצה יכ יתרמא אניפתסמד

 'השע . רוצב -- םש .(ז"י רישב הטמל םג הארו) . םעפה האריה
 . הרוצב ריעכ

 םה םפצקו םהיביוא םעז רשא . םימעז יגעל -- 'ב תיב 'ד הזורח
 .ללכ םהילע וחיגשי אל יכ םהל געלו קחשמ |
 ה"הזשר לצא ריילפנומ תחסונ הארנה יפכ .ךשדק רהבו -- 'ד תיב



 יב האו אלו ,םיולה הנחמב שדקתי קיודמ יתלב י"כ
 < ,יימד לוטנכ רתי לכו , 'ח אוה תועונתה רפסמ ז"יפל

 אוהו .75 ביליפ ,'פ ןמיס ןאויד , 188 ירטיו : :פפדנ --ז רישל
 תוא דע ירטיוב אצמנש ב'א י"פע הלדבהל טויפ

 .ריכזהל גהנמה יכ .הארנ הז טויפמו .'ח תוא רע י'כ ןאוידבו
 ודוא הארו ;דרפסב םג אזה ןשונ ןשי תותבש יאצומב והילא

 1 14 ירטיו רוזחמ ל"ומה תרעהב הזה גהנמה
 ארו ; ל"רשר תרעה האו .והילא יהלא היא -- 'א הזורח

 -(. ד"י 'ב ב"מ) בותכה ןושלמ חוקל אוה יכ ףיפוהל
 םיבוועה םוקמב םירבוע ה ד"הט 'ב הרעהב -- 'ה הזורח
 | תלוו אוהו .88 ביליפ ,ד'פ ןמיס ןאויד : ספרנ -- ח רישל

 : .הדוהי וב םותחו ,ה בה א וא תועובשל
 . תמועל ליבקמ . ךתלודג ידע יניסו ףוס םי -- 'ב תיב 'ה הזורח

 . .(56 'א ךרכ) רחא רישב ררושמה ירבד
 .ידע ןיפויניסו

 תמישרבו ,'ב ןמיס תורוא לט ,568 ירטיו : פפדנ-- מ רישל
 = (א"כ ןמיפ 'ב 'ב קלח ,3 רומע) ל"רשרל ןאוידה

 תויושר ןיב ירטיוב אצמנו . ןוכנ הז םגו ,ותאי בותכ
 .הדוהי וב םותחו ,םיביועמל

 | הואנג אתסונה ירטיוב ,הלתחו הרהנ -- 'ה תיב 'ב הזורח
 | ה ל תח הלמב יכ , תשבושמ איהו , הלתחו

 = בויא) ותלתח לפועו בותכה ד"ע לפרעו ךשחל ררושמה ןוכי
 =  תיבב ומכ ('ד 'ג םש , הרהנ) רואה תמועל ליבקטה ('ט ח*ל

 + הממד ' תמועל ה לומ ה םדוקה
 - .בותכה ר"ע . תרמאהש תירב ילעב ךרימאהל -- 'ג תיב 'ד הזורח

 | ג"ב םיובד) ךוימאה 'הו תרמאה 'ה תא

 . ג'צו ב"צ דומע 'ה תרבחמ םינושארל ןורכז הארו ,(ז"י
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 . ירטיוה י"פע וסיפדהש ל"דשר ןאוידו רעגייגל פ"וצמ הארנכ |

 . ספדנה ירטיומ םג תעכו 1
 יפכו ,םדקמ םהיגח ירטיוב .םדקמ םודא--'ב תיב 'ב הוורח =

 , קיתעמה רפוסהמ רוזנעצטסבלעז אוה הארנה
 יפל הנוכנ אחסונ איהש םידקמ אחסונה ביליפ לצא רחא י'כבו
 ; תועונת 'ו םא יכ הלעי אל יכ לקלשמה הבא אל םלוא , ןינעה
 ביליפ לצא . רוחאמ ברע -- , ןושאר "ל דקנל ךירצ ילואו
 הלמהל תודגנתהב רַחֶאְמ דקנל ךירצ ןינעה יפלו ; רַחַאְס שובשב =

 םויל דקנל ךרטצנ תועונתה רפסמ אלמלו , תיבה תלדב םידקמ
 -- .(תאז הזורחמ ישילשה תיבה ספדנ אל רומאה םעטמו) .ישש

 . ןערפערל ותשד קו הלמה הזורח לכ ףוסב אצמת ירטיובו
 ותעדלש ל"רשר תרעה האר , הכלממ אסכל -- 'א תיב 'ג הזורח

 םילשוריל יונכ אוה ילואו ; תבשה םויל הנוכה
 המו הלאשהו , לאעמשיו םודא ינב וא ומחלנ היתודואש
 תיבב םישנגאו םיהלא תחונמ לע בופת ינכשל

 . ךומסה
 רחא י'כ י"פע היגה ביליפ , תנהכמ ךמשל -- 'א תיב 'ד הזורח

 רמאנ םא ףא אוה לוקלק הז ןוקתו ,ךמש ב
 , ףקיחב "ב תיב םש -- , תמדוקה הלוגד לא תכשמנ הלמה יכ

 . לקשמה דגנ והזש שיגרה אלו ףךקָיְחב םיפדה ביליפ
 .םיול הנחמב שדקתי , (ד"הטב טמשנ רפסמה ןויצ) -- 'ח הוורח

 ,םיולה הנחמב שדקותו אחסונה יוטיוב
 ישארב יול תלממ איה 'יה תוא יכ ונוקתב ל"רשר תעד הקרצו
 רוושמה יכ רמאו י"כה תחסונב רחב ירטיוה ל"ומהו . םיזורחה
 הז יפל יכ שיגרה אל םלוא ;הד וו הי םשב קר הז רישב םותח
 המ לע ול ןיאו ריואב יולת (םיוגב ללוחמה ךמש) רנוסה ראשנ
 י"פע סיפדה יכ לקלקל תנמ לע םעפה םג ןקת ביליפו . ךומסיש
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 הרר יי

  םנמאו ,ורתי עמ שיו תש ופ רואבב ונשרפ רשאכ , ביבס
 = והוש [יל עדונ] רשא דע הכולמ הזיא גהנמ והוש יתעדי אל
 ' רשל וא דיקפל ךלמה חלשישכ ,םירווכה תוכלמ גהנמ
 ךלמה ינפל רומעיו בושיו ותוחילש תא השעיו הדוקפ הזיא אבצ
 רשא דע הכחי םא יכ , ינתיוצ רשאכ יתישע ינודא : רמאי אל
 :רמאי זא הינשה הדוקפה םלשת רשאכו , תינש והוציו והארקי
 הלאכ םילשמ דוע איביו , "יתאלמ רבכ הנושארה ךתדוקפ תא
 , ק"הכב םירבר הזיא ושרפתי םהידי לעש ודוהו ברע ינב יגהנממ

 אוהו . 56 ביליפ ,'ע ןמיס ל"דשר ןאויד : פפדנ --ה רישל
 .קוח הדוהי םותחו ,הוואמ

 < הנממש יל ע תלמב איעגה הטמשנ ד"השב -- 'ד תיב 'ב הזורח

 . ל"דשרמ 'ב הרעהב רבודי

 . 14 רעגייגל םיחרפו םיציצ . 146 ירטיו רוזחמ :ספדנ - ו רישל
 אצמנ ירטיובו , 74 ביליפ , ט"ע ןמיס ל"רשר ןאויד :

 םויל ןכ םג תויהל לכוי םנמאו , תבש לילל תורימזח שארב
 . ;תבשל תוחא) תבש לא יפ הויג תיברעה המישוַּכ תבשה

 --.(ויש תירבעב הריג הלמה דימת ביליפ םגותי תועטבו
 םותחו .תומלשב הפ אובל רישה לכוי אל הנידמה יקח ינפמו

 .יול הדוהי וב

 ונממו ירטיוב אחפונה ןכ , תב ש םוי רקי -- 'א תיב 'א הוורח
 בושחל רקי תלמב איעג גיצהש ל"דשר לצא

 ראשב ומכ תועוגת 'ז רפסמה הלעי ןעמל העונתכ אושה תא
 , ביליפ תרעהכ תבשה איה אחסונה י"כ המכב םלוא , םיתבה
 תיבה רגוסב םג יִכ הארנו ; תועונתה רפסמ הפי הלעי חזבו
 איכה ביליפו -- .איעגו אושל ךרטצנ אלו םייחְו דקנל ךירצ הזה
 . העט וופחבו . ליד גת םוקמב לידבה אחפונה ירטיומ רוע

\ 
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 הירוהלא ארקי ידלאפ . באוגלא רכדי םת יחולא יפותפי ןא ילא
 'בלא רובדלל ןאכ ןאפ .לואלא רובדלא באוג םיל באוגלא ירי
 אנמלע אמנו , 'גלא רובירלא דעב השמ הרכדי אמנאפ באוג
 הנה השמ לא י"י רמאיו ןיח י"י לא םעה ירבד תא השמ בשיו
 לא סעה יובד תא השמ דגיו דיניח ןנעה בעב ךילא אב יכנא
 לכוי אל הבאגא 'וגו םעב דעה דר הללא לאק ןיח אציאו י"י
 תלבגהו הלבק אמ באוג וה אמנאו , יניפ רה לא תולעל םעה
 : ורתי עמשיו ריספת יפ אנחרש אמ ילעו .רמאל ביבס םעה תא
 ןא [יל חצי] יתח ךולמלא ץעבל הריס הדה ןא ידנע ןכי םלו
 וא רימאב ךלמלא תעב אדא אהתריפ הדה רוכ לא הכלממ
 דק ידייס אי לוקי אל הידי ןיב ףקופ אגו אהצקו [הגאחב] דיאק
 ירכא הגאחב חרמאיו הב ועדי יתח [רטתני] הנכלו הגאחלא תיצק
 .לואלא רמאלא תלתתמא דקו ריניח לוקי רמאלא תפותסא אדאפ
 דע יל םישק ויהש םירבד ק"הכ ירופפב יתאצמ ינאו, : תירבעבו
 ןמזמ יכ אוה םהמו . וננמזב םג םתומכ אצמנ יכ יל עדונ רשא
 בכעל היה 'ה תוחילשל הבושתב השמ ךרד יכ יתרמא בו
 תואי אל יב תאפמו ,ינש יווצ וילא עיגה רשא דע הבושתה
 השמ היה הנושאוה תוחילשל הבושתב האובנה רובד קיספהל
 וובדה םות יוחאו האובנה רובד קוספי רשא דע ןיתמהל חרכומ
 הבושתה יכ הארי הוותב ארוקש ימ ןכל .ותבושת בישמ היה
 . [היגהל ךירצ ןכ] הנושארה לא יכ הינשה תוחילשה לא הניא
 יוחא הרמוא השמ היה ינש רובדל הבושת ולצא התיה םאו
 םעה ירבד תא השמ בשיו בותכה ונעירוהש ומכ ישילשה רובדה
 בעב ךילא אב יכנא הנה השמ לא 'ה רמאיו תעבו ,'ה לא
 רמאש העב ןכו .'ה לא םעה ירבד תא השמ דגיו וא -- ןנעה
 לא תולעל םעה לכוי אל השמ בישה -- 'וגו םעב דעה דר 'ה
 % ָסעה תא תלַבגהו םדוק והוצש הָמְל הֶבושח הזו ,יִניִס רה

 ן?-

: 
- 9 



 יולה הדוהייבו

 . םיִפסהו , .המואה ןכשמל םיכומס תויהל (ידופ תיבו) ןיררהנפה
 .הזל הז םיבורק םהלש

 'ה תאמ הו לכ שקבל הקרצה יל שי ל"ר , בש יתויה -- 'ה תיב
 ו . ורוחיל בש דימת ינא יכ תאפמ

 + ןפוא טויפ אוהו . 82 ביליפ ,ח'ס ןמיס ןאויד :פפדנ -- ד רישל
 = יוארו , ל"רשרמ 'א הרעה האר . םימ ושגנ -- 'ה תיב 'א חוורח

 = לש עיקר : ל"ור תושרד י"פע והז יכ ףיסוהל
 "= ימלשורי) וימורמב םולש השוע ביתכד אדה שא לש םיבכוכו םימ

 - ימלשורי) םימ ויצחו שא ויצח ומצע ךאלמה , ('ה קרפ ןיבוריע
 | רוושמה תנוכ התיה םא אוה קפסבו .('א קופ הנשה שאר
 ' תועהכ שא לש םה ןיד יכאלמו םימ לש םה םימחר יכאלמש

 / , םש ל'רשר
 | שידקא ינא : תיבה רועש ,שירקא ינגה -- 'ב תיב 'ג ה:.רח

 ּ פיגאלמה ושידקיש .ומכ לאושי הנחמב
 .ינהמ רופב :ירטיו רוזתמ תחסונ הקרצ ילואו , םנחמב
 .המא יגב-- 'ד תיב םש . יתלפת ךותב ל"ר .ינ ע מ ךות ב

 | , רגה ןב לאעמשי ינבל יונכ
 = תושעלו . ל"רשר תרעה האר . ךתלש תע וננה -- 'אתיב'ב הזורח

 | רפס רבחמו הלענה ררושמה שפנל חור תחנ
 \  רפסל ושוריפב ןואג הידעפ בר ירבד הפ איבהל יתרמא ירזוכה
 . תצקמב קר םיכייש םה םנמא רשא ,םירזוכה גהנמ תודא תומש
 ' רומא אנראבכא יפ תדגו ינאפ : תיברעב ונושל הזו , וננינעל
 - אדה יפ דוגומ אהלתמ ןא יל חצ ןא ילא ידנע הבעצתסמ תנאכ
 | ליבס ןאכ ןא לוקא אליוט ןאמז תמקא ינא ךלד ןמפ , ןאמזלא
 | ילא הספנ יפ אהטפחי ןא הללא ילא הלאפרלא באוג יפ השמ
 . השמ עטקי ןא זוגי םיל דאו ,ינאתלא יחולא הילע דרי תקו
 < רטתני הרורצלאב והפ ילואלא הלאסרלא באוגב יחולא סאלב
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 . הינש הקלחמ

 יפכו . 17 ביליפ , ז"י ןמיפ ל"רשר  ןאויד :ספדנ -- 'א רישל
 תאו ותרעשהו ; הרואמ טויפ אוה ל"דשר תרעשה

 םימעפ הזיא םירכנה םירואמו ווא ןושלמ החוקל =
 . 'הו 'ד 'נ תיבב

 םיפוסלפה ינומדק תעדל ורושמה ומרי הארנה יפכ -- 'ה תיב
 (ןערָאפס) תוריפסהו םילגלגה יב לאעמשיו לארשי ינבמ |
 ם3 הדפונ תאזה הערה ינוכמ לע יכ עודיו ;'ה דובכמ םילצאנ =
 ,לקהו םוצמצה דוטימ םילבוקמה תטש |

 ל"דשרו , תמשגל תושר אוהו , ט"י ןמיס ןאויד : ספדנ -- ב רישל
 ןמשש רחא רוושממ וא ה"יומ אוה םא קפוסמ

 האו ךא , עיוכהל השק הו טויפב ןושלה ןונגסמו ; הדוהי
 , 'ה תיבל הועהה

 ץקה חא בירקהל ל"רו , ְךֶריי דקנל ךירצ ילוא , ךראו -- 'ד תיב
 השקתנש ישוקה קלוסי הזבו ; תולגה ךרוא תא רצקלו
 , תאו הלמל ןאוידב ותרעהב ל"דשר

 קו ,וו הקלחמב 'א ויש ןויערל המוד הזה ןויערה --- 'ה תיב
 רחב הרואמל טויפב םש תווואמה ילגלג תחת
 .םיה יתמב תא הפ רוושמה

 רעשי ל'רשרו ,98 ביליפ , ז"ל ןמיס ןאויד : ספדנ -- 'ג רושל
 ; הזל ךמס םיש אצמנ אל ךא ,תמשנל טויפ אוהש

 ןוויאי : ותישארמ תצק הארנכ הרואמ טויפ אוה ילואו
 .יפשנ יבכוב

 תיבבש בשו הלמה לע בסומ , ידוד ריבד -- 'דתיב
 ובושיו : אוה הזה תיבה תנוכ ג"הפכו . םדוקה

 לש טפשמה דעו םוקמ תיזגה תכשלו (ידוד ריבד) שדקמה תיב

| 
; 

. | 
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 "1 םדאח תמכפהב 'הל ךרצ ןיא יכ ,ווניעב ויכרד ו ר שי יכ 'הל
 . . רחבי רחובהו

 = ,לקשמה דגנ ך ת ד ו ב ע בתכ שקו . ךתרבע -- 'ח תיב 'ד הזורח
 =, רעגייג ריעה ןכו ; דתיל םוקמ הפ ןיא יכ

 "= שקו ,ל"דשר תמלשהכ . [ישפנ הרבע] -- 'ד תיב 'ה הזורח
 < ריעהש ומכ לקשמה דגנ יתר בע םילשה

 < ןדיב אצמנש ימו ; קלח םוקמ חינה ץטָארגו ,םש רענייג
 , ללרשר תמלשה הנוכנ םא ררבל לכוי ילגניש רוזחמ

 : , 109 י"בב : ספדנ -- 'ב רישל
 תבלל והממ אוהש ףא יכ ושפנל ארוק ררושמה -- 'בו 'א תיב

 ,לארשי ינב תלחנכ דאמ ויגיעב הרקיה ק"הא לא
 " ,הב םג ןנובתהלו םירצמל םג דוככ תתל אוה ךירצ תאז לכב
 = לקחו -- .ונמע תורוקב הרקיו איה תדבכנ תאזה ץראה םג יכ
 = אל . תוזוזע ףודרת לאו -- . ןוופחב אלו טאל ךולהל ..ךימעפ
 <  ןנובתהל לכות אל יב דע חכו זוזעב רהמו שיח הב ץורל רמאת

 , תאז הנידמל תואיכ הב
 = . (נ"כ א"ל םילהת) יתזרגנ ןמ ,תוכוצחו תוצורק . תוזורג --'ה תיב

 < ,498 ל"רשר תורגא ,(ותישאר קר) 809 שקז : ספדנ -- 'ג רישל
 =. סעקוד םג הארו ,89 ןמיסב םושר הטוהסדנאל לצאו

 - תבשל הרואמ טויפ אוהו , (8 הרעה 19 דומע) 1845 טנעיראב
 ' * (יעפמ) ועמש תבש ןוכנכ אלש סעקוד לצאו , (תוטמ) ירבד
 = תוכרב ארמגה ןושלמ . אמוי יכדיאו אשמש ברעיא --- 'א הזורח

 . סויה רבעו שמשה ףלח רבכש ל"רו , (שקז) ב*ע 'ב
 : * ורפחב ךל ריאהל לכוי 'ה קרו ,ךילע ורבעש תורצה בורמ ךל

 . , המוקת תי אר ל"צ יכ אוה רורב , המוקת תילד -- 'ד הזורח
 < תועט וא סופדה תועט אוה םש ל"רשר תורגאבו

 + "כב רפוסה
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 , הנושאר הקלחמ
 ,84 שקו ,94 יעיברה דמח םרכב ל"דשרמ :ספדנ - א רש
 תאפמו 6 רעגויג וילע תורעה הזיאו , 109 ץטָארג צ

 האר ,וושי וא ופ י) תואחסונ יתש שי הנושארה הלמב יכ
 , 78 רמונ ה"מעב) תומיקמ ינשב הטוהסדנאל לצא םשרג (הטמל <

 ץרא ינב רוזחמב ספדנ רבכ ינשה םוקמב םש הרעהה יפכו ,(5
 לכונ םנמאו -- .ידיב ונניאש (ב"יקת םדרטשמא) ןיגוקו ילגניש

 ואצמנ יכ ףאו , 'ב הקלחמב אוה הז רישל ןוכנה סוקמה יכ רמול =
 ךתוארל יתפסכנ תע, . "תוארל הפסכנ ךרדה יניע, םיזווחה וב
 קר ךייש אוהש החכוה לכ ןיא תאז לכב , *ךתיב לא יתפפותסה =

 יפל יל םג הארנ רשאכ ןויצ לע בסומ אוה םא ףאו .,ןויצ לא
 ירחא ה"ירמ רשוהש זמר םוש וב ןיא םינפ לכ לע , הרעשהה

 ינמס וב הארנ אל ןכ ומכו ; ץטָארג ירבדכ שדקה ריע ותואר
 , ץטָארג וב הארש השודקה ץראמ (גנושייטטנע) שואיה
 סיפדה ונממש י"כ ירטיו רוזחמב .יניעב ופי -- 'א תיב 'א הזורח

 הלמה רפחה הזה רישה תא ח"כב ל"דשר
 רשא םירישה תולב םלוא ,ורש יי ותעדמ םילשהו הנושארה
 יפכ ל"רשר בתכ (ו"ט ןמיס 16 דומע) ספדנה ןאוידה שארב
 ןיגוקו ילגניש רוזחמב אצמנ 'א אחסונכו ,ו פיי רחא י"כב אצמש
 עירכהל אוה לקנב אלו , ץטָארגו שקז ורחב 'ב אחסונבו , רכזנה
 רוחבל הארנ ןושאר לקשמב יכ ףאו , תיתמאה איה אחטונ וזיא
 ק"הכב בוול אצמנ יניעב רשי אטכמה יכ ורשי הלמב
 רחב יכ רמאל לכונ תאז לכב ,יניעב הפי םש אצמנ אלו
 רמול םדאל ןכתי אלש בשח יכ לע ו 5% תלמב הנוכב ררושְמה

 [6 . ינש ךרכ . יולה הרוהי יבר]





 - תורעהו םינוקת
 תאמ

 .ךירעמה





 סֶלְכְתְו שיבה אלָה לַצש

 ! םֶלאְַו רקב יִ ןשית
 סיִמָע תעוש לוק ָךיִנאְבּו

 פלש בָבְלְּב לאל םיִלְלַּפְִמ
 < וּודְבְעַו ּוהּועְרַי אל םע.
 :ז םלעְתַהְל ּולְכי ויעָרי ךיֶא
 םיִרָז םכְּדְרִנ ךל"המ םּוק
 ;טוח הא פע ילע



 ויָחּונמ יִנְתַה | ןעכו

 ויָחְרְַאו ןֶהיִא  תּוכְרַבּו
 ויִחְקַרִמ ומָשְב ןנְּ

 ןֶתֶח שארל הָתאבִּח
 !ויָמֶא רז רקְרְקלו

 : תמש ּובַב פיה
 = תוחּורֶה עַבְרַאְּב ליִנְו

 תחפש -תינושַהְ
 תוחצ רָּבדְל תרַהַמְמ

 וחול יִלע 1 םידְָו
 תוחְמְל יִלָּב ריש .תוקקח

 -תוחּוטַהְ תיבָלַהְ
 י ויָחְבְשַּב םיִנִמַאמ

 םִלָכַה .לּופג .םיִעג"המ
 םיִליִצָא תַבָּב םיִאיִשְנְָבְ

 .םיִלָהא .ובטדהַמו
 םיִלְְָ ּוטְנ

 םיִלָהַאָה תיגורענ
 םיִלְעִמ ףאל רמ תֶרטק

 'םיִלְכִר תקְבִא תורְַתו
 םיִליִכְּכ ב ןּודיעְו

 ,םילעמ ןיִאְ ,רֶדָחֶתְ
 !וימרֶזִמ סָהיִנְפִּב



 - חַלָשְמילָָּכ ככ <
 יךָמְמיְּת לכי ד:

 ָךֶמְריִבו ךֶרוצ רוכו | ,ג
 ָךֶאיִבְי בוטה איבְמ תַעְּב

 ףואובי םיִמָי יִנָכ כ

 ָךֶמְכַר דימוי
 ְךֶאוכְּב הָמִא ךיוָּב

 ! ֶָתאָצְּב הָמַא ורְכו
 הָנְִת ןיִבּו שת יִחְסַּג רֶכִד ,ד

 הָנְפִת רָשַא לכְּב ליִּכָשַמ ןעמל
 הָנֶַיַו ןוכי ךָיִב

 הָנַעִי לאו אָרְקִּת םּולשו
 יִנֶבַא םעו ָךֶתְוג םּולְשְ

 .ָךֶמיִּב הָדָשַה

 מאי אלו הָלַשָי ףדיה ,ה
 רַחְבִיו אָרְקִי ךֶתאו =
 6 רחש תוליִלְּב ראו

 רַמָשַּב עקבי ו%
 רָחשִמ םֶחָרַמ ףָל

 .ָךֶּודְל לט

 ל"דשר תוועה



 .ז הקלחמ .

 . הנותחל םיריש .

 .א
 ךֶתּודְליְּב רּוחְּב חַמָש ץ

 ָךֶמִחְמִש יִרָפ 6 לִרָאָו

 ְךיִרועְג תֶשַאְו הָמִא 4
 י ךֶתיֶּבְלֶא הָאְּבַה

 דָחָיְמ לֶא תּוכְרַּב רקי א 0
 רתי "ףשארל הָתאַבְּת

 רַחַפִמ םולש ךְמיִבּו .
 דָחְכָנ ָךֶּב פמוקְתִמ לבו -

 דַחָפָת אל ֶּשִּת םָאְו
 .ּךִתִנְש הָבְרַעְו ֶּבַבשְו

 חלצו בכר יִנָתַח ידה ב
 תַלשו הלעה ִֶּּראָפִתְ

 חַלַפ לא יבוא בל
 חַלְסָי ךיִרּועְנ תאטמו

 ל"דשר תורועה -

 .(6 'ס שספ) ימסכ סע ירומ יתיר5 ןוש (6



5 

. 

 םַלְכְתְו שיבָה אלַה לַצע
 ! םֶלָאְַו רק ידע. ןשית

 םיטע תעש ליק אבו .ב
 םלָש ָבַלְּב לֶאְל םיִללַפָתִמ

 ּוהּודְבַעַי ּוהּועְרָי אל םע יג
 :? םֶלַעְתַהְל ּולְכּי ויערוי ףיִא

 םִרָז םִּדרְנ ףלהמ םוק ד
 ! םֶלוח הָתַאְו רָמָשִמ ילע



 ו

 = דובְּכ םָּב םע פָשֶפִנְ
 + םעְְּב תחל

 םבָתְומוילְ ומָש רָשַא ,םי
 םֶתיִּבְלָּב לֶא תּולְסֶמ

 םֶתושָפַנ ודמי
 . יוקלע בָצִיִתַהְל

 ויִדְסַחְב איִלָפַמַה יב
 ויִדְבַע ויָדְנּב ןיִּב

 ויְִיִסָחל הָתְוְמַהְ
 יל יניִעְב רק

 םֶלּוע יחל "הָלֶא .אכ
 סֶליִצַה שָמָש רואכ

 "םֶלּוע ןוארדל הָלֶאְ
 .ןו שא םָב :הָרַעְּב

 רוצעמ "ול ןיִא רָשַא רוצ .בב
 רוצעי ויָתּופּנִמ

 רוצו יָדָבַע  תושפנו
 יו .רָצּונ .םיִנומָא

 " םיִנָמָאְגַה .םיֶנומִא ,גכ
 םיִנָפְב םיִנָפ תוארל

 םיִנוח רָשַאְבּו , ודב
 יו ךאְלמ הָנוח



 יגי

 רי

 ומ

 ומ

2 

 ,חי

5 

 | םֶתָבַהַא הָפְלִח רָבְכ
 = םָתֶאְנְקְלָּכ הָרְסְו

 םֶתֶאְנָש הָרְבָא סנו
 יי יִמְש תַחַפָמ

 ּוהָבָנ סָהייְַּב
 ּוהָמְת אל לּואָשְלְ

 אוהה זםבוקֶמַּב סגְ

 יו ₪ ןָבָא
 וניוקזהמ ּונְחנְו

 ּניִלְת אל וינְפּ
 ּוניִאְר אל ּולֶאְּכ

 ?וי רָמּומדתא
 עַדְגְג םּואָתַפ ןַהְו

 ? עַדְפנ הֶסַּב שיח
 עַדְג אל חנא

 .וותא דבָעַעהַמ

 הָטַהְּכה בֶרְאְהְ
 הָּטַהְל רח הָרְקִמ |
 הָמְדְנְו ףַסָאְג לּפהְ

 + יי דַחַפ יִנָפִמ
 הָלְכִת הָמְַּב חוו

 הָלְעַת .סֶרֶא חְּו
 הָלֶא"לּבִמ םֶלּואָו

 + רַמָּב אל
 ורוסְּב םיִדְמִעָה קנ

 ירוה םֶהיִלַע םָש רָשַא



1% 

 יח

 וולה הדוהי יגל

 רֶאָי לֶא רָג וב דועְּב
 (תרָאְב .יִפְדלעה אּוהו ,הַבְגִ

 רָאָּפְתַי יִּכ רֶּפֶאְו
 ?וי יִנִעָּב בטויה

 מוטב הוהמדלעו
 ַחּונָ דָבּוא יִלְּ

 ַחּורַה תולעְָּב
 ? ויל בָשּומַה

 הנ סֶרחְּ סָאְמְ
 הֶזיא עדי אל שיִאְ

 ? ו מור רבע
 היָהֶש רָפַע בָשְו

 הָיָה ףלֶא ולאו
 הָיָה רָשָא םיִמָּיַהְ

 .יול לּואָש אוה
 'םיִרָשַה "היא לָאָש

 םיִרּוּבְגַה הָיאְו
 םיִרָּבְַנה הָיאְ

 ? וי תומָחְלִמ רָפְסְּב

 ל"דשר תוועה

 ןיכי לו ,ול תקתטמ סעמסטכ ס*גתמ סד(ס (6
 . + לכס יפ לע דמועמ ימכ

 סנכסכ דימת לוסמ



 / תמי ו

 .רפסהל החיתפ
 יִכַח הָגְהָי תונומא | .א

 יִבְלַמ ןידְדתַא קיִדְצַאְו
 יִּכ ,דמָעַא וטָפָשַמְל

 ה , טָפְשִמ יָהְלֶא

 רַמְרַמְ יִבְרקָב יִכְל ב
 רַמָשַג אּוטַחַמ םֶלּואְו

 רמאנ עדלמ בוט"לעו
 דב אָנְהֶלְפִ

 "ולח יִנָבִב דְבְכַהְּב
 ףילָשי תו .בֶרֶת

 ףולחָיַו רובעי לפה
 5 בַָשְנְו

 הָמּדְרִמ לּופְּת םיִּב ד
 הָמָשְנַה הָּמָשְנְו

 הָמְרֶאְל םֶֶא בש
 יט רוחו ןָבּותְו

 בָוָכַא רקָמ תַוְקְתִ"הַמּו ,ה
 בֶוְבְו דרוש הֶכְרַה רָשַא

 בַוע תקָזְחְכ
 ? ו תֶרות"תא

 יב יִמָ ּוהּותיסַה
 וידע ןואְגְּב הָאְגְו

 וִלְָּב םג בֶבָל השק
 , יו"תא 3 אל



 שא .םיִנָּפ הָתְלַח אל ב הָחְלִ
 .חָתְלָּב ,םֶרֶרַהְו םֶרְקָי ילול

 5 זולעל הֶעְגָי "שּדַחְתַהְ הָתְלְּג ד
 הָתְלָג םוי הָסָלִ והתְל אל יִּכ

 0 דעו ,הָחְתַפ ןיָמ יָת הָתְלָג .ה
 הָתְלִּ םיקמע םכומדולא הגיע.

 (ג "הֶרְפִא ר רַמאְו ,דָתָ ילע הָתְלְּפ
 . הָתְלִא הָלֶאְו , הָמְכִח "בוזעְתלְב

 % ל"דשר תוועה
. 

 " ןכמס -- ותו סתכספכ סלכת דנככ , סירודססו סירקיס וינפ ויז
 4 . קשתס יריטמ תוקל

 תתספ 856 ,  תלכסלו תומכ 59 ךפ , סתכס= ילותכ סלכת םפנס (6
 כ"סועכ) כ"ת5 זולע) (550 תדוכעכ) סעגי פיסו ,ףוגסמ סדלפסכ

 808) קילו לכסל סתלג 55 (ףוגכ סלכו סיכ5 תיכמ) סתלנסכ יכ

 . (סיכועס סיעעמכ סמר סלעמל סכותס ידכ

 0% ינופלמכ) סיקומע סימ א דימת ל

 יסו = , (סנממ .לכפס יתלכל , סמכתס) דתי לע סמ5ע סלות יס (ג

 כ , דמוע לעפ ןפכ 5וס סתלת -- סמכתס כוזעל 595 תעכסנ
 יככ תעדל (דיכ | כ'כ סיעק) ויכ6- תיכ  דוככ לכ וילע ולתו
 , יתעדל לו



 ּ תיאר לָפֶש

 ז ממש כ ן ץיִמּב ילוא
 .הואגלָּב ךֶל ץּמת ץ"ֶּת תנָשּו ה

 ?ַתְמְמְו רָשָאָמ רַפְְתְו שבת
 שונא אָרָפ מש אָרְקנ "רָשַא ְתַאַה ו

 ! ָתְְצַע המ .ךְָ הָרְכְכיהַמ 0%
 ןֶבְלְכְר לַלַמְמ םופ אָבְקִמ ּתַאָה | ,ז

 ! תַמָחְלַג לוב יִשיִּדקְּב שאו
 אָלּורפ יִלְגְְּב אָנִט ףסח ָּתאַה .ח

 ! ָתְמְמִרְתַהְו ָתאָּב תיִרָחאְּב
 תֶחמ יִד אָנְבַאְּב לא ךָפְנֶנ ילא מ

 ז תְמדקַה רֶשֶא ךְל םלשו , אָמְַ

 ,די

 .הבצחמ םוקמל שפנה הקושת י
 הָמְלְנִַג הָפְסֶכִג בָא תיִבְל שָפַנ ,א 1

 6 הָתְלְע ותוזחל תומּולָחּב םַּג
 םּולָח יִּכ ,הֶכּורַא הִֶָצִמ אלו הָתְלָע ח,ב

 .6 הָתְלָח ץיקֶהְּב שָפָנ םיִלַחָ אל

2 

 וו

= 

 ל'דשו תוועה .

 סגסו דיסתס סולתי סו , ןיקסכ .סלות %וסש ימ !פלי 89 לתס (6 |
 < תווכ) 01 קיפסי 53 ,סניכפס ויזמ סנסנ\ סיכ)מס ס)ועכ דמוע ==
 / סיס)55 סכס5 תלות %יס רשת וספג ת)תמ ופרלו מל 0

 נג רש = , סלרוכל ללפתסל לקות לש סויכ תכלוקו סָנות םֶסְֶס (ָך =



 , מלב ו וֶָא ַצָ שיא-לּב |
 , : רצ ךהיסיִפ ,ףלרמש + רמאל

 . .תושעל שיאדָוְּבהמ :חֶש ,אוטַח הַעְבּו .ג
 .רָציַה 5 \- רוציה

 . + ןהל / לא
 ו ןוה .ףדרְת"המ , יִבָבְל .א

 ּ 0% -לָתְפָ ןמְז תַא ףְרַתו
 דלעמ .ילוש ָךיִרָאמלָּכ הֶאְר ב

 . שקנמְל ול הָנַחַאָּב יִהָי | =
 הָּתַאְו ,יּולּג ןֶמָּוה עו

 ! שקבְתְלַא +תולדג ָךל שבת .

 , .ג"

 תנשב) ומולחב האר ררושמה
 , לאעמשי תוכלמ תלפמ (0

 ְתְמִק רַהְמַו תְמּדְרִנְו ףִמִנ א
 ? ּתְמְלְח רֶשֶא הָוַה "םולחה המ

 אנוש ךַאְרָה ךֶמילָח ילוא ב
 ?ָקְמָר הָּתַאְו לָפָש יִכָו לר יִּכ

 הָואג רי ףוסָא + רַנָחְְבְל ורָמֶא ג

 ! ףמָו רָשא רבב

 ל"דשר תוועה
 . סרוגכ לכסש רמזי 15 , 5ועת) סד6) ןמדויסכו (5-



 . המשנל החכות
 ? יִבְּבָשִת יִתְמְל תּודְלָי קיִחְּב הָנְשי  ,א

 .ּורָעְגִנ תֶרְַגַּכ םיִרועָנ יִּכ יִעָד
 יִאָצ יִמּוק ? תורחשַה .יִמָי דַעָלַה | ,ב

 !6 ּורְתְש רֶסּומְּב הָביִש .יִבָאְלַמ יצר
 םיִרָפַּכ מזה ןמ יִרעגְסִהְו ,ג <

 וּורַעְְהַי הָלָיל יִסיִסְרִמ רָשא
 ּךֶלעמְמ רורד "אּוצמְ רוב יאה ד

 ו ורעָמ םיִמיְּב םיִמָי תודְלתִמו
 רּוסְּב , תפס ָךבְלמ יִרָתִא יה ה

 !ּורָהְנ בּוטדלָא רָשֶא תושָפִ

 ,אי

: 

 ל"דשר תויעה

 8 , סנקוס = יתילט ןסש = , יטסלכ .תותמופס | תוככ) תורעט יחל -
 ומפכ ,  כסומכ ךתו= סילקכמ 95 לכו , תותכס תשלותו סיאו)תתס 58
 =:תוקל |, ולחש לסומכ . סתימס .סוי . סיליכופו .ךתו6 סיתיכומ |

 2 . לסומ ולתס וכסולו קוספס ןמ
9 



 .- םויּב ןוכי ּדְעִ
 הָשַעַמַה םּויְּב קיזְחַי די

 אלה , ָפְדְרו םּולֶש הָשֶקִּב ח.ג
 !6 הָשִעַי םולשְו םּולש ןודַא .אּוה

 יט -

 . תמשנל 9
 ויִּפְסְו לָאָה יִרְהַש הָריִהִי ,א

 ! 6 ויָפַאָּב ךֶביש יִנָמ תרטְקכְו
 ךנמְז ילְבַה יִפדְרִּת ם8 אלה ב

 .ויָפָשְכדלֶּב םָה תֶמִא יִּכ יִרְמאַתְו :
 מיו ליל וירחַא יִלַתְו 1

 .ויִפָשָּנִמ המופ ףָל בַבָעָתַו
 הָמּואמ ָידְיְּב ןיא יִּכ יעד | ד

 . ויִפנע רֶחַמ ּושְביָי ץע חל
 ָךָבְלמּ ךיהלֶא ינפל ייה
 ' ויִפְנָּב תַחּמ תוסחל תאָּב שא 7

 לב יִפָב שדְקְתיו "לו ּומָש | ,ו
 .ויפַאְּב יַה ולא תַמָשְנ רָשַא

 3 בז

 ל"דשר תורעה

 . סולכס סטופ .תכלכ סדוק ולמ5) סשענ י)ו6 (6 =
 . ךכתש5 .סת6 56 סיס)6 ךכד לע (ב =



 הוצעו , תומּורְממ הָדּודְנ
 .6 הָנּותְנ תומא , תֶוָמְלַצְּב

 הָיְהֶאְו ,יִנָחיִנְא שיָח הָי ןיפח
 . הָנּופְצ םיֶיַח רורָצ ךות הָרורְצ .
 ךֶרְבַי רוע ימ יִלָאג ויִרְבְז

 .הָנְג לוק ימ לֶאְל יִמָל הכו
 ןּוכורָעְי וידיִסִמ תש לַה

 י הָנֶרַע םיִיַח םָהָש .םיָיַח רוס

 .ח
 .םיהלאב ןוחמבה לע

 9% >> יִהָי יח לא יִדָי לַצ

 ל"דשר תוועה

 = יכ) יכ עד , ןיטכתסמ ינויערו יתעד ספרטנס  ךיניעכ ספג ס5 (6
 ןתת 55 ךרד לע ,ינכטתת ונינע ינמישת -- סנש ינ5 ס5 ף5 רע
 ינייָדְס סוט .סועו ,ןתנ ופכ םוש יכ , לפילכ .תכ ינפ) ךתמ5 ח6
 , תראשמו ראש ומכ , ן"יטכ סוו ן"יסכ סזמ פ"ע%

 = , סולמכ פוסס ינק ןמ תדדונ ינפס ינפמ  תפרוטמו סנטו ומכ ינ6 (כ
 .למולל) = סתימל .סנותנו  (רמותס יכשתמכ) | תומלפכ סרוטע ינו

 רי ו סיסלו ךנוסו טרפמס ומכו ,ותומ סויכ ףוגסמ תפפ)
 .(סיית לול



 בר םאו ךַצְק ןמו 8 אלה
 .( הָעעְב עַגָר מכ רעָוַמ טעמ

 הָרַהְמ יִתּוניִבַה :יִנְחְבישה

 (% יִנָפ לאש לב לאזה אוק
 /- . הָנְרְו הָדּות ליִקְּב חְצִנְ

8 

. 
0 

 ל'דשר תורעה

 ופכ . , ןמז 'ג ; סכוי 'כ תעדל , סדערכ ויגו ,וליגי וילע וירמכצ
 יכרע ןוטלכ ןכו , וגיג ןכ סימקת ןוטלכו , סכלינכ .רפ5 סידליס
 "כותכו ,ליג סס)טס 06 לע ןמיס שי ןפוידכו :. ודו ןמז וכינע ליג
 < עידוס) , ל"מיגס תפת סדוקנכ) ליגלא להא חרפ ןזח ןוילגכ
 | תרפ , ןוגיו | ןוכנע יכרעכ | ןות סנסו , (ס"יגס תו לע סנווקסש
 יתד : סנווכסו . ןמזס ישנ6 | ונינע | ליגפמ ל06 , סתמם | ולינע

 יש6 סנמ6 יכ , סמכתס תתעש ינפמ , ןוסס ןילק לע ךכוכלע ">
 --סנוכת ססכ ןילו סילכס סס , תוינמוס תופתכ סיפועטס , ןמוס
 ליג תלמ | פיכס (יריטע רעפ) ולס םיסרתכ רוע 'ן] סטמ 'ר לכ6
 .סשע ספיו ,לכו 65 ןוכ:עס תלו ,(סתמפו ןמז) תופרוס יתסכ

 806 וני6 , סיסי ככ 05 ף6 (ו"סעכ תויחל) ך> כוקס ןמזס לס (6

 [ | רומסס ךצק . סנועסמ ןעק קלת.לוסס עגלס ומכ ,רעומ טעמ
 : יכטתמ ל"וכ  ןוסכ ומכ ,כוק ןמו ₪6 ,  ףוס וכינע ןי6 ןפכ
 . מוס סנווכס ,ותעושי ןק יכחמ תודפל סילמול וגסט ומכו , ןילק
 , רזגְנְס



 לֶלַחָת הָמְשַלַ רָשָא ,לֶא יו ית
 . 6 םיִריִשְו הָחְמְשְּב משו כל |

 ד

 :הבישמ איהו ותמשנ םע רבדמ ררושמה
 הָנמֶא לֶא אָנ יִדָחַי , הָדיִחי א

 .הָניְִנ יִביִטיִהְו ריש יִּבְרַהְ
 ןוישרו ,ךַתְר יִהָי ותַּד תוגה .ב

 . הָנְחה ךופשל ילאש .תַעָלֶבְב |
 רק ,ןוהילָכ תונק דש לקו ג

 / . 6 הָניִבּו הָמְכָח תונק נע
 4% ליג יִתִמ יִּ ,ליג יִנָפָמ ליג יִתְד ד

 .ג הָנּובְת םֶהָּב ןיָאְו םַה םיִלָכְס =

 ל"דשר תוועה

 תפס סלעמל רמפש סמ קות) כופכ תפסות ,'וכו ול לע* 55 ינפ (6
 רֶשֶא לא יִנָט ףוכקל לטפ6 סיס 'סגו 5 מפ תר ךתויס כוט
 / סמשנ לכ ללסתש יואל ומש) רס5 (50ס) ותו ינפ למולכ
 . יולס י"ל יכיטכ סיוממ 6יס .לולכ תפסות סע סעס תליפכ
 4 ,ךילכע לס 56 (ו"עו ד"י תיכ 19 דומע '5 ךככ) ו"י ןמיסכ
 סלעמל) 6" ןמיס סעמלו ,'וסו סע לע% רסס לסו סילכעס
 "7. 'ןכ| רע6 סעס , סנתי סכלקכ ךמש לט ('5 תיכ 86 דומפ

 = 9 15 - ,ל6ל ספדוסו סנפתכו סכותס דומלכ ךמלע יליגכת רטפכ (כ
 % ו סכ תוכרס) | תו)דתטססו | , לטעו ןוס .ידפתת
 "0. לקו לכד ךיניעכ סיסי סניכו סמכת תונקו , ךיניעכ .סוכנו

 וועכ :,ןוכוע 'כ ; סחמש '5- : תוללוס של ןפכ יס ליג תלמ ()



 םיִרקַשה יִמְּד תונומָא תעודי
 ' 65 םיִרָבְק יִנָבושָּ לַבָחְב י יִנְבְשְו

 ךֶעְּב לא רובע דו גנְדַה ב
 .םיִרָחֶאְל ןֶמה רד .בוזעלו

 ודבעב םיִרָחָש ןיריעְת יִּב בוטו ו

 4 . םיִרָחָש .ףוריעו דע יִנָשיִת לַאְו
 | -ַפָת לֶאְו ,ךַמייִּכ ךַתְרֶתְִמ יעד ד

 \- . 6 םיִרָנְל הָמָרַאָה ביזעמ ירח
 לא יִנָפ תַרָשְמ ָךַתּויָה בוט .אלָה ה

 םיִרְנָּפ תַרָשִמ ָךֶפיָהִמ ,דאָמ

 ל"דשר תורעה

 .,סייתמ% סילכדכ וס (ךעכע יפל) ךתוליגרו ךקסע רקיע רט יטפנ (6-

 ךפ יופכ ,(תמ6 ולכט סלועמ ךלוקמ יכ) עדימו ףוללכ ססל תו
 פוסט) ז"סעסו ,(תוכווכס ז"סעס תופת) רקטס ילכד ךילעמ תותדל
 :תלש סעכ סרידכו 5לכ תיככ ךיניעב סיסיע יוסכ (סילקטס סלוע
 תכ ינכשתו  ,סיגונעתו סתמט סוקמכ 59ו  ,סכ .רוד) תתרכומ
 תרכ לעכ 6%6 סט סירד סניפט ,סירכק ינכומ סייח סוטנ6 ומכ
 יגות :עודיו = תוכופכמ םי6 | ,יפדְימו .יפולס . ומכ ,  תעורי --

 . תמ5 ירכד , תונומ6 *%

 ימי לככ ךכמ יסי , "סעכ ךדועכ , ךמויכ . כ"סעס וס ,ךתלתמ (כ <
 , סייתנֶס סייתס תלעמ ריכמו ךתירתת עדוי ויק



 5 אב ם

 ל ל שה ןמּל 0 =
 4 < הואת תּורבְק תְנַבֶש לָבִא כ ל

 / יִליִכָשַת אלו רֶסּומ יִמָאְמִתַו
 םּוקֶמ תיאר אלו ,םיִּכַשְתַמ ִּתְנַכְש ד

 יִליְִּבִּמ עָרְל בוט יב ףיִאְו ,רואָה :
 תַמֶא ףְרְד ירח ;ףךדנדְנ ברק ה

 6% יִליִמְשִפהמּו רוע יִנִמַאְמהַמ
 ּודְגְבִַי םֶרָמְו ; םיִמָי ּודָגְבָי ְךֶּכ 1

 6 יִליִכָשַמ יא הב יִדְגְבִּת םִא
 יִלַחְגְֶש הָלַחְ שפל יִשְרּד יז

 ! (גיִיִחְנִמ רָשַאְתֶא יִבְזעְו , דַעָל

 ל"דשר תורעה

 = ךללמ סעוג ת5 סמלו -- כלקו ךלוס (סתימס סוי ?וס) ןדודנ .סוי 6

 ונימסת יכ ךרד לע של -- ? ?9משס 251 ןימיס "36 תפס :

 .('כ 5 סיעש) |
 = ידגכת ספו ךמע סינמפנ .סני5 (סלועס תועכופמ) סימיס 690 (כ =
 = 15 , ךכ ודגכימ סדוק (סתוכוט יסלמתו סתכס5  יכועתו) ססכ |

 . ,יליכטת לו רסומ יספמתו רמ6 .סלעמלו .  יתיל5תו יניכטת
 2 סת)סס תפלוס) יניכטת רמ6 ןפכו , סמכתו לכט ת6כוס) | =
 .ל"נ - -

 2 + ךישרויל ותינסל יככטלת ך6 , ךתומכ .ךת5 יחקת לש ספ יכוע (ג =
 ל . ןוממס ךת6 יִפלְרת 6 רַמק = =



 בל א וש ד
 / :ילצסמ 4 יב ער לֶאְו בוט השע

 יִלַה ,ללַהְח ול המָשְנלָּ , רוצל ינו
 7 :ילְלַה ומָש הָי ןֶבָאְו , תּולָהְּת תק

 .ה

 יִליָחּוּת דָבְל ,רימלאל םִא .א
 ? יִליִתְּת ןָמְזה הָרְקִמְל הָמְל

 ל'דשר תוועה |
 ₪ לכי ערס רת5 יכ |, ותגסנס דוסו ןמוס ךכד  תעדי לס 6 6

 .דומע סלעמל) כ"כ ןמיסכ רמלט ומכו , ערס לכי כועס תו =
 : (ז'ל תיכ <

 דע) דומעי סז 6לו סז ל
 ךיגוגי דימת סתד ןכל

 . סוס דוסס 15 יעידוסו ךככל ןזפ ילג
 סת -- וטע תלכסס עלס ךתועעכ יכ ,עכ 5לו כוע תופעל ידמל (כ

 כ ["% תיטפרככ ףוסס ומכ | ,ליעפס | ןינכמ .רמוכ ו סיס
 וד לע לוט לעפס | ן"יע .דקנו ד"ויס עימסס  קסמס ךכופו
 לגודו ,ןּועְרהְת ,ןיברקהמ הָמְלְשַהְו ךֶטְלשַהו תומר ןוש)

 וככ , ךנמס ּנְרְשַלַי ,(יכ "נו כ"כ ד" 6 לפומש) ּוקְּבְִיַו סו

 כ סמעס 84 דומע סלעמפ) 'ד סלעס ,סדוקס ריפכ ןייעו ,הֶנֶרָשָעּת
 תק תלקי ילת (סמשנס לכ ללסתס יופכ 5 רט5) 56 ינתו (ג

 ; סי רש6 ,ותו6 קרו |, (תולקי לתויס .תולסת לש .טיטקת)
 . יללס



 0 פיו עַגְְכ שח 0 קו

 =( היַהָיְנ ,רוא יהי מא רָשַא לֶא רכה ו

 ל
 . תמשנל טויפ

 יל תְמְנְו ,יִּב ףַדְעְּב הָרַחְי תיִפי א
 6 יִלֶאיג מש .ןודָא יִנָּפ ףֶדְמִעְּכ םייה ב
 יִלָאְשַת יִרָחַא הָחּונָמ הֶעָיִגִי רבָשַו |,

 (ג יִלָבְסִת רָשֶא לעדלֶא יוחַּפְשִהְו יִמַד

 ל"דשר תוועה

 .סוקמכ דיתע , < .,סיסי) לו סוסו ,לו6 יסי 2מ6 לש6- 350 לכד / /
 ₪ רמונכ = , דומעיו  ,טלת רו60 סוסתפ רי לוס |, (רכע
 .סתווכ) סקו?מסו ;סלוזט סכעתס

 = לתוי ךפ ,יכלקכ תק ןמוס לככ דימת "ספי ,יתדיחי יטפנ (5 <
 | ל60 ונפל תדמוע תלש (וז סעעכ) .סויס 55 סכוסל| סעיעכ תת | =
 = "כ תעדכ , עג ןוכתלס לוטס תמענ תלמכ .15 תודוס)ו ללפתס> = =
 / 5 סירכיטכ סזכ 5?ןיכ סכרסו ,ו"ס דומע י"ככ ןייע\ ,גוית | = 4

 % + וכתלרקל |
 .ימוד , (תולגס | תול5) סעיניס לכטכ סתוטמ 360מ יל/שתש מחפו - /

 0 ל .ידרמת ל%\ , תולגכ תלכוס תפס לופס 96 ךטתר י)יפססו |
 ,סלועס =



 וג תַיִּפ דומה ו אלה
 ?הדְע, ןואג לֶא בוש

 / = הָתְריִרְּפ םי לָבאתְו
 6 חַָפ הנו ּהָתְד יִרְפ

 םַעג .ףוצו ודע שבה
 .6 הָיְדְע בוטְּב עיּבָשַהְל

 הֶאְרִּת הר .תונילה
 . הינע יִמְרתֶא חַּבְשַחְ

 55 םע ומָש"תַא לֶלַהְת
 . הָי לֶלַהְּתִש הָמָשְג

 ג

 .עישוהל 'הל רוצעמ ןיא |
 (ג הָיַהְְו הָלְחְנְו םעַפְנ בַבֶל םֶחְני

 .  הָיָהֶאְו תואָבְצַ .יִהְלֶא -לֶא םָשְּב
 הָעְגְגְ ,ונורמ ּונָתיִמי פא אלה

 . הָיחְְו ,ויָדְסַה ונויחי ןַב ּומְּכ

 ל"דשר הוועה

 = = .סיכועס סיטעמו סתלות רכש לכת ףוגסמ סתדירפ סויכ (8
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 . שפנה לא רסומ ירבד
 יִבּוש , ָךַחּונְמ"לֶא ,הֶדיִחְי ,יִבּש א

 =! יָבָש םיִהלֶאָה אָפְכְָל ריִמָה
 יִכְה יִעְרָּמ ,יסאמ הָמְדַא תואָסָּ יב

 .יִבָש תיִבָשְו םּורָמ יִלֶא תילע
 זעְו דוכָּכ לָאְל .ינתו יוחַפְשַה = ג |
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 - ב

 % ,.חמשנ תושר אוהש הארנו ,המשנה לע
 הָיְוְג הָנְכָש הֶרְקִי .א
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 הֶאר לאל
 , . ומיקמ יא .עדג אלו

 םיִכיִרְִמּו 4% םיִכְרש דיה .ח
 0 רו לֶאְל צ

 א הָפּב ל
 - הָפְָב םֶלְּ
 סיִשְלַשְמּו = םישידקמ
 הָרָהְסְב הֶשְדְק שּולָש
 ּורָמאיו ריִשְב | ּורְמַּי זָאְו

 ירדהו דוה ומקס 4 .רובְּכ ורב



 םיִריִּדַא םיִריִקי
 ..ומידַהָּפ לֶא יִתְרָשְמ

 םידרחה םיִדְמעה ב
 ,ומָאְנ תד תֶא לָבְקְל '

 םיִנָאְנְש םיִנָפּואְו .ג
 .ימּוצעת םָּב םיִלְבִס

 ןרג לוקְּב ןו םיִבְבִד .ד
 .ומּורְמְּב רָּאְ לָאְל .
 יִנָפְל = רַדָחְ דוה ה -
 , ומּוקְמָּב הֶוְדָחְו וע יש

 לֶאיִרְבְגְו לָאְביִמְו |.
 ּולאמָשִמּו ּניִמיִמ
 שֶא יִמּופְו שָא יִבְכְרּב
 ּליִּדְנַהְל םיִבָצִ
 שער לוקו  שַעְגְב
 ּולָכיִהְּב לוק םיִנְחּונ
 הָו לֶא הזו הָוִמ המ
 ,רדהו דוה .1ומּוקְמ [הָיַא) םיִלַאש

 םֶתּונַחְמְּב | םֶמיַהִה
 םִיִמ ןומָה שעב לוק
 םיִחְצַנְמּ םיִחְצּופ ריִשָו

 םִיַמּבְרְו םיִפְלא ₪
 ִוגְמ 1א | דּוגְרַפ לומ --
 ספ לע םיִדְג --



 | תואובְנ רוס ל
 תואְרַמְּב ןיִּב וכלב ןיּב
 שורדל ְךֶלֶמ רואָּב רואָל
 .תואָבצ ,םֶהיִנדֶא ַתָּפ

 תריִהְזַמ שָמָשָּ תועְה

 תוריִאָמ לָבָחְּב - תּויָהְל
 תורוהל סָהיִפְּב ןַתָנ
 תוריהְמ תומא תורות
 תורָוע םיגיעל רמאל
 תורואָמ קחָשְּב שי יב
 תוארמ לָּב דסי ּואְר
 תואָּב ותֶאָמּו ,דָחֶא
 שאר דֶָחֶאָה אלַה ּועְרּו
 ! תואר "םיִפְלֶא רַפָסִמ

 .תומדה יִנודְמְל וה
 < תומָצְעַת בו יִתְרְשִמְל
 תימוצעו תואיִלָפ .תויח
 תומיִלָשַ תַחַאְל תַחא
 תומיִאְתַמ יו םַשְבּו
 תרזמורְמָּב תומולש הֶשע
 תּואָשנּב תואּושָנ תויַח
 תּואָּפַה עַבְרַאְ רָשֶא
 שודק  שודק םבָשָּב תוארוק
 . תואָבְצ - שודק



 שר - .םֶתַעִמד .םָמ
 .יןורְְּל ובְתורּוהְל ּואָשְנ

 םיַפָאְּב ַחּור רועְּב תודה
 .ןורג ילע לוקח רובע ריעְבּו

 תל
 תואָלְפָנַה ןודַא תַרְקי

 תוארל ןיע הָעְבָש אל
 שרָפְלָמ תונושְל ּואָלְנ
 . תאָו דע, תובָבְלַבו

 םיִּפְעְפע ןומזויה

 סיעְמ ןּומירעו וא
 םינְִא תש רָשַא ינְפל
 ?ְיתְפְשִל בינו בושקל

 םמָש יִתְרָשָמ תֶשו
 םיניע. תואָלְמ תוּבּג
 תואָבְנ תּושְפְנ אָרְּב
 תואָרְקָנ ויִנָפל אַבְל
 שוגָפל םָּב תֶלַכַי ןַפָנ
 . .תּואָרּונַה .תּוזַחְפה

 ותּוכָלַמ הָניזְחַתַו  ,ג
 ּוכְלָה תּוכַאְלַמְכ
 ותיְִבַּב םיקיִזַממ לע
 ּוכָמָפ .הָכיִדְנ ור
 ותְמְכָס יִרקְמְס יִּב
 וכָפָש הֶאּוכְנ יִגְלַּפ



 " תזיח 7 םֶש

 .ּורָבָג /תאז יל תאו
 ּרָבָת יאָקְכְּב קב

 ּושיִגִי םהָו רק
 .ושולחנ אלו ,יש

 םיִמְלש יִנָיַה
 ושדק רה ּודָּבַּב

 םיִמע לָּכ תּוחּפֶשִמ
 ושְדְקִמ ּורקּב

 םיִמיִא .תּוס יָשְכּול

 ושאָמ ודָחפ
 ורָהְנ .ויִציִרְעַמ

 ּורהמ ויִתְרְשִמּ

 "שח ולְלַהמ
 .ּושְלַש ּושדק

 ול

 ןורְכז ףְלְצֶא אבְְו הָלְע
 .ןורא יִנָּפ חב םוחַשִמ

 עַמָש יִלְצְלַצ לע. יִצעורְתַה
 ירא ליִעמ לע םיִנמַעַפָּ 9

 ןוצר תַעְּב ָךשְמְל ּועָגַסִו
 .ןּורָח רַבּד ךושחל יעקתיו



 ּ נח "ות 5
 םיעושעש ֶמֶשמ |

 םֶּב מכ יִפְבּ
 םיִעיִּבַמ ָךְִּסַמ

 ורה שיִאְל שיא
 ור לֶא יִטְּפֶשמ

 ּושוגָפִי םיִתְּסִמ
 .ושובָי אלו ָךְ

 ידעננ אל רָשאְו

 ויָדְבַַב תּויָהְל
 ּודַחָ זכָבְבֶלְּב

 וידְעְלְּב ןיאְו ,לֶא

 ּודָחְּכ ָהְָקְּב סטו
 ויָדָע םָּבְרקְּב ןה

 ּורָמאי ויִרּוצָי .ךיא
 ? ורָצונ לֶא יִלְּבִמ

 ּושָחְּכ 13 רָשָאְ
 / שורר וימחב

 ותרַמשִמ תּורֶהְּד
 תיִלָע .תונָחמ

 ותָבָש םור סַבְּב םָג
 תיוַָּב בוצָח



 הדוהייבר =

 הברק יְִשרִ
 ףִתאָרְק יִּבָל לֶבְּב
 ּךְתאְרְקל יִתאָצְבּו
 יִתאָצְמ יִתאְרְקְל
 ךִתְרּובְג יִאְלָפְבּו

 ךיִתיוח שָרְקּב
 ? ךאְרְי אל הֶז יִמ

 םֶלע "ָךְתוכלמ לע
 ?ךארקי אל יִמ וא
 < םֶלְכִא ןַמיִנ הָּמַאְ

 גָשַו יִּכ םֶנְמִאַה
 ! םבֶדאָה תֶא םיִהְלֶא |

 בָשח לָּכ בשָחַ המ
 זכְרס רפעְּב רָשַא
 בש ,שוחק הָּתאְו
 םבֶנבָבּו םֶת ולָהְת
 ךַאְלפ ודו ריח
 םֶלּוע םּורְּב  תּודְמַעָה
 כ .סֶהישאַר לע
 .םֶלְכ אָשְנ הָתְַו

 .נל
 ּוריִבְ לש

 ּוריתְכי ָךִּב םע

 ושיגו יִשְּכ ריש
 ,ושידקו ךמשו



 5 1 ָאְצְמִ הָנָא הי
 זכלעָנְו הֶלענ ּךְמוקְמ
 ? ָךאְצְמִא אל הָנֶאְ
 .םֶלּוע אַלִמ ָךְדוכְּכ

 םיִבְרְתַב אָצְמִנה ב
 םיִקַה ץֶרֶא יִסְפא
 םיִבַרְקִַל בָגְשִמַה
 םיִקותְרְל חֶטְבָמַה
 םיִבְרֶּכ בָשּוי הָתִא

 םיִקְמֶש ןָבּוש התא
 אְבְצְּ לת -

 םֶלְלַהַמ שאר לע ִּאְ
 ָךַאְשַי אל לַגְלּ

 .םֶלּוא .יִרָרַח יִּ ףא ל -

 סֶהיִלַע ךֶא שֶהְכו 4
 סרו אָשְנ סָּב % ,

 םָהיִלא בורק התא
 רשמו ממ
 ' םבָחְּב ריִעָו היפ
 רצ שי ןיפ יג

 ה רַמאִי יִמ
 ו םמָש ןַה
 ִךָאְרּומ וריי
 :םֶליק 0% נ



 בֶרָת לָכאת הצלה
 = יִתאָרְה רַמ ויֶלִ
 שלָחָי הָז וא שלח הָו
 הקְופ לע. דימּת
 שותנל ןיא םיִמְלּועְלַה

 הקמ יִנָחִ
 רקַב תופצ יול

 הָּגַמָשְי אל יִליִל
 רקְּב אְוָש יִלָבַה בוא

 ּ .הְָחֶ ְךְּב .יִנָאנ
 אּוה יא
 , 7 ו הע טֶשֶקַבּו
 שריִת םָש וָווקָש סוכ
 הק יִכ .רַמאַיְ
 שוח יִתְמַש ונוקש םוכְו
 .הֶקַתֶמ מש לע ךא

 רבא תצוצקל הלעה
 עשו יִפְנּכ תַרְבָא
 רָּבִגי לָיַח םּולָש רַשו
 עַשֶנִ שיח וימי
 רָבַע ירי תַטְלַפּ
 עַשְר תִיְרְְּ לָשמַה
 שקְלמְב ּונל אבי
 הָקְלָחַה וז ריטמַהְ
 שוטת חַצְנָל אל יב
 !הקֶשְח ב יִשְפַנ



 .ּוהּוכְרְבּו םזיב = ול ּונְִנ
 ושדְקְמְב ּואָשִּת הֶשְדְק לק

 ושיִדְקַהל םיִדָמּוע םיִפְרָש םִע |
 .'וכו אָנ ּודָחַי <

 .אל
 שלש םּויַה ןושיּדְק ,א

 הקָשְג שָא יִפְרַש
 שודקה לֶאָה םש תֶא
 . הקָהָצָּב שקנה

 תִיאָבְצִּב שדְקְנַה אוה .ב

 ויד הָשעְמ םֶלְּב
 תוא לעָפְּסַה לָּכ לע םֶש
 ויְדְע םָה הָפ יל
 תוארוג יִּפ לע תודע
 וָרַעְלִַּמ ןיַא כ
 שובָחְי רָאְפְּכ תֶרָאְפָת
 הקמ לַּפָמ ּודָ
 שובָחל וא ץוחמל הָוצ
 .הקָיַב ול הָבָש אל

 בֶרְקְתֶא 'ִמָשְב ןכְכָו .ג
 יִתְרְצ תע בירב

 בֶרַעְנ יִתָש יִנּומְלַה
 יִתְרּובְקְב .ינָאנ

 8 [ינש קלח  יולה הרוהי יבר]



 % ושחר בּוטְב שא לָב אָנ ּודָחִי
 . 7% םָשו ורכז ודוהו , לֶא
 ; ותְלָהִּת םֶרֶא ללמי ןיה

 -ותְלר תַצְקְמ רָּפְסָי וא
 ותְלְמְב ' לכה למ אוה
 . ושובלמו ותוס רֶדָהְו דה
 - שרד לָכְל אָצְמְנ םיִמָחְרְּב ָךַא

 .'וכו אָנ ּודָחְ
 ּולְדְג וע  איִלְפַה םיִקָמְשְבְז

 לְכָא ןו ןוזמ ןיִכָי יח .לָבְל תע
 לוק יִבַה ּואְרָ ויִמְרָי לָּכ
 ושיערהְּב ןָָי םיִמּורְַב
 זשא יִדְקּומְבּו ויקְרְב םע

 .'וכו אָג ּודַחָ

 [ּותְּד םיִרְמשַה לָּכ ּורְִּד ד
 ותָרּועְ ּורצְנְו תָמָאְּב
 יהְדבע רֶבָש שיא לכל םוי
 = ושמש רואָּכ ּוְרְז ,בלָמְְ
 ושַחּב יִרְפ לָבאִי א ובְוע

 .'וכו אָנ ּודַחְ 2

 ּותּודוהו ּומַע הלה ,
 והציעה ףא 8



 ישָמְשל ווק םיִבָככְ שמש
 יִשיִלָשַל וא יִנָש םּיָל יל המ |

 .יִעָיְבְרֶה םוי ויִתורּואְמ ריִתְסָי

 םולש
 יִשיִמַמ םויָמ בוט רָשַבְמ עַמְשֶא |.

 יִשְפנְ שָפ הָיְהַי תֶרָחָמ יִּכ
 |  יִשְפַחְל בר יִתוְבְַ רקב

 .יעור יִבְלמ ןמְלֶש יִלֶא יורק,
 םולש

 הֶחַמְש יִשְפַנ יִשָש םּויב אָצְמִא ה
 הָחּונְמַ תָע .יִלֶא הָכְרְק יב /
 הָחְ איצְמל לא דָנְו עָו םָא 2
 . יענו ידּונ לָּכ חַּמֶשָאְו ברע 1

 םולש / 1
 תּושָמשַה ןיַּב תע יל הָבַעְג המ |, =
 תִישָדַח םיִנָפ תָּבַש יִנָּפ תּואָרל 0

 ו תושיִשָא ּובְרַה םיִחּופַהְב ואב
 .יִעָרְו יִדוד הנ יִּונָמ םוי הָו

 םולש
 תודידי לא ריָש תֶבַש ָּךֶל רשֶא

 תידומַח וי ְתַא יִּפ ךְל הָתַאָי יִּכ
 .תודּועְמ שלש םּג םיִנּונְעְת ם*

 יעּוצָי .גונעַת יִנָמְלְשל גונַעת

 ! יִעיְבְשַה םוי םולש 5 םולש



 ה

 ,א

 יב

  ובורב תרֶתַד

 םיִנּויְלַעַ ּומדַה תושקה ולעה
 םיִנעְמְּב תיננָאש תּושְרָ זוחאל
 םיִנדָאָה יִנודֶאל תּושָפְנ ואשו

 תק <

 .ּועָרינ אל םלוא ובּוכְר תובקע
 ּועְגְנ ונידע ובּוטו ומענ
 ּולָדְנְבּ ודובְכב םיִשָדָח ריִשעְמ
 .הֶלְגָג 'הֶלְְ םֶהֶּב = םיִפּורָצ ויָתָפומ

 ּולָנְּדלע םיִנוחַה | םיִשּורְד .ויִשָרוד
 , ולּובְּב רבעַה אל םיִפנַח .תַרָע יב

 .טכ
 . יִעיִבְג הָּתְשֶא ּךֶתְכַהַא לע

 ! יִעיִבָשַה םוי םולש .ּףְל םולָש

 םיִרְבַעַּכ ךְל הָשעַמ יִמָי תָשש
 םיִרְודְנ עַבָשָא םֶהְּב דָעִא םִא

 םיִדָחֶא םיִמָי פַה ינעב םֶלּכ

 יעוגר"מ .םוי ב יִתְבַהַאַמ
 .יִעיִבְשַה םיי םולָש ָךָל םולָש

 הָכאָלְמ תושעל ןושאָר יב אצא
 הָבְרעַמה תָּבַש םויל ףורעל

 הָבְרְּבַה םֶָש םָש םיִהְלָאָה יִּ
 .יִעָיְגו לָּכַמ יקְלָח דַבְל הָּתַא

 םולש



 | םָָע על האר
 6 םֶיָמְשַה אָבְצּו .ולּובו ודָהָש
 (ג ;ביִמְו שא תּויַח ולָצְב "ּומָלָשָה
 ולה ּולָהְי םיִשָפְנ יה
 . ולוקמ ּובְצָחְ םיִפָשְר ידקָימ

 ןֶּבִש ושְדַק םּור ויִרַחְב ילעְו =,
 0ןָּבֶּת הָרָּב חור ויִרְבְנ בָפָב .יִּכ
 ןֶכילע ,םֶהָב ּויָח ויָרָמִא יִעָמּוש
 ולע סראָוצ-לע זכיִשְנַא ּונְתְנ
 .ולָצ םיעְּב ןופָשל םיִפעְי םיִפָאוש

 ל'דשר תוועה

 ןפכו ,יכדרמ)  סלדגו :כקי ומכ | ,רכד סש ,ד"ויס תוקכ רקיס (

 לכ6 , םיניעל .סללנ יתלכ .%וסש למ%\ ,יסל5ס דוככס סנווכס

 . וילפ סידע סס ספכנ| סימטס

 סשוע לע סכמפמכ ,סז 356 סו סוגסכ סס סימ יכ6למ\ ₪5 יכפלמ (כ-|

 . ('כ ס"כ כויל) וימולמכ םטש

 סרג תור ,  ררכתת רכנ סע ןושל , וירכנ . סיפיכטס סס ,ויריתכ -/ |

 סנווכסו , סיעוליפס ןמ דת 'ס תוכ תפ ןקת ימ ןמ תוק) ,ןכת

 תול ססכ ןתנ ןכל סדוקס ינפמ סיפיכנס לע ותוכ ת5 ךפס 'ס יכ =

 . סוככ) סיוללו\ סלוסט =



 = תּוחְנֶמ תוחונמ יִמ לע
 . 65 תּוחָנִמ ויָביִבְסּו

 תּוכְרבִמ תושָפָנ יל אה ה
 תוכרוב תויִוְגה ג
 תוכוח ְּדַיְל םֶלּכ
 תוחְפשְּב תוחטַּפְשִמ
 : תוחקלנ ךִמֶש .דּובעל

 .חכ

 ול רמי שודק םיִשּודק יִפָּב הי
 .6.ול לַעמָמ םיִדָמִע םיִפְרָש יִפְבּו

 ל"דשר תוועה

 ₪ לו ,סיפד ןיד חכטפ 15 - ,סניטממ סימ סתשפ ספט ; ינפ לעמ
 ועס תומדקכ סנומ6ס ס5כ וס סגט יכס .סתוינעו "ססיל לע

 . סנינתסו סלמתס כדעס סע סרוטקק | =

 0 למולכ . ,סכולק ךכד ףיס .סככרמס ?סכל תוטפנס תילע (6 <
 ; סמלע 56 .ןנוכתתש ס9 יד יכ | , 8כוכס תנטס) 6שנתס) סמשנל |

 ווכיכסכ  תונותנו תותונמ ימ לע .תויותכ תוקפנס ,'ס לסתכ יכ
 גוכק סמסנס תלעמס רמולכ ,1י95- כולקו דוככס 6סכ לש
 ת לעפס 5וסו , סתנ טלטמ | 6וס תוחְנִמ . סיכאלמס תלעמל
 וסתיניו ןינעמ פוס תיחּנִמ |; (קד5 ילגעמכ | ינתני) ליעפסד
 . קני ₪וס ת%ק תעדלו , תונ וטלעו , ןלע

 :לטת) סידמפ שו ,.ענ ןפכ כטתכ יפכו וש ,לקשמס ךקופ (0 | =



 < = הָפְרַתושָפִנ רח |
 | הָבפְרֶמ סכָּב .ףורְרל
 הָבּוטַה ךָחּורְב יִּכ

 ל"דשר תוועה

 :דסתסו טפסמס תכספו סלועס םודתכ סנומ(ס ןיכס סוס לסקס
 .,ל6ונמע תוככתמכ עודיס ףוסוליפס) סיִכ5 לוג סדוסיל כ"ג יי
 : ,,לרכ סשעמ) ורופיכ .םפרכ יכ ,(יטיפיר 'מ"רל טעמ םדקמכו
 : סנוש סו ,סיתכ 'ג כתכ (יננמ96 ירפס ןיכ י"כ)

 רָוא לָהְי שּודְחַה בַתְּב
 םָש יִרָוא ןוכָשָי רּואָּב לע

 קיִפְשִא אל .םרְכָנ יִָליְבּ
 םָשיִרְוא יִנָּפִמ םויה

 סָניעִמ יִּמָמ הֶתְשִא ןֶפ
 .םָשיִר וא בילד ןיִּד חַּבֶשא

 "תת5 סכתכ ונינפל .סתו= ףיכסו סטיכוא תלמ תקל סוס .לכתמס
 . סיכרד | ינסכ  ותופ סשע תוכת יתש) סתותינ\  ,תוכת יתסכו
 < םודח כתכש ימ | : לוס ךכ יתעד יפל סללס סיתכס תסלט םוליפו

 < [רכ תיססלכ סרותכ כותכיס סשמל רמפש ס"כקס רמולכ ,סלועס ֶ
 = לועס | יפ) ספוע יגסש ס1 יסוליפ לע וכו6 6כ עיפוי לוס ,םיס6א6 =

 סיסיט טקכמ ינו - רופ) ירופ וכ ןיכשמ ינמו ,יתמכמ
 = ףומס6 :8לו) סירכנ | ידליכ קופס% יתלכ) ,.יסל5ס כואס סג ידמע | =

 < סקו6 םלג6 926 | (ןומדק סלועסש ולמי וידימלתו .וטסיר5 לט



 = יָדְבַש יי ילָעו
 ךיִדע .םֶשָו , תוחול
 הד תַעְבְצֶאְב יב
 תּוחְמְנ אל רָשַא .תּוקח
 + 6 תוחולַה לע תוקּוקח

 ל"דשר תוועה

 |[ = .סית!מ רטפכ סיתקתעסו ,  קופקפ לכ ינממ ליסיו יתור טיקסיש

 , סימתלו דסחו קדפ יטפסמ וכל לע סיקוקת סד% לם ותדלותכ 6
 | מכל תופ לע וקקתכ ועכ9קכ יכ- , פרוכס תופילמ לע סידע ססו
 = תלוכגת)) סד5 5 ף6 | סנמ6 יכ | ,ופמי 59 רם% סירי סיקת
 :סילת(ש עמשי 16 סתריסכ סז לכ סע , תלכיו ףכיו כונגי (לליס
 = לכ'5 , סתו= עיפכמו סתו< סנגמ 5וס דימ ,ותלכ 15 ופלכ , וכנג
 ס6- ף5 , וכל תול לע סיקוקת כנגת 6% ףפנת 55 תלרת ל
 | = קדוס יטפשמל סידגנתמ ויסעמ ויסי .(ותלעותלו ותכסל) סימעפל
 = < 360 תופיממ לע סיסכ וס סוס רכלסע כמו 69 ינו . דסתסו
 = .סנווכ סכותמ | סיפוכ ונ5ש = סילת5 סינינע סיפ95 יפל5מ לתוי
 - מופ ינ8 לכ; סינטקסו  סילודגס , תופילמס יקלת לככ סעכחו
 = , עפסמסו דסתס תכסלו , 350 תוקילמ ןיכ - גודג רסק :יכ
 .ימו , תכתלכ .סג סדומ פוס כוכס לע ןסמ תתפכ סדומס ימ יכ
 : רכד) רכזו \ ; תחתלכ סג רפוק %וס כומס לע ןסמ תת%כ רפוכמ
 רמתו .,ךוממ זנוככ סשענ 59 ס)ועס יכ  רמלכ  ,סזוניפש .םיפס
 .לת6 גסנתמס שיפסמו ,ומלע תלעות םקכמ קב סדל ןי6 יכ כ"ג
 :ןוגעו = . סנינתו  סלמת םיגרי לע ותל לככ לדתקמ 5וס לכשס



 . רבו ,יִניוחְכ ךיִתְשִַה <
 .6 יננעּב דַרָ ,יִּב ףֶרכְּכ |

 יעּוצְיְמ יִפעְס ינומיקה 3
 + ךֶרּבְּכ פָש ךרְכְל

 .זכ

 . תוחורֶה יהְלֶא לֶא תוחְּבְשֶת ָךְל ּותֶאְי ,א

 אָפְּכ דֶסְחְּב ןניה ב
 6 אָשנ ויִאְשִנְו אָשְנ
 אָשְנְתְמ ללכֶל ןוכמ

 תוחוטב תמכחו השחמ -
 .(ג תוחצ רבד לא תודעב -

 ל"דשר תוועה

 "= םנכנ סוס ךדוככו ; ינויערכ ךתופ םרוד יתייס תופילכ יככסמ לעו (6
 ךק ךותמו | , ןנעכ יל דרי ולסכ יל .סלגנ .סיסו , יתונויזתכ יספלכ

 +3 . ךדוככ סם ת5 ךרכל יתטממ יפעלס ינומיקס | <
 5 תסוג 5וסו | , ותו6 תופטוכ תויתסש , דוככס %סכ לע סנווכס (כ

 =: שיס סמשטנס ןכ יכ פוס .סז לכד וריכזסכ ררוטמס תכווכו , ויפסוכ
 - סיית .1) .תנתוגסו ותו סתטונס :פיסו , סתו* לטו ףוגסו , ףוגכ
 < לע .תוננוכתסס ךותמ יכ א יוגס י"כ תומוקמ סמככו ; חכו

 תופפנ ךלד למ6 .סעמל ןכו" ', שלוכס תגטס) 076 סלעי סמטנס
 2 . סככרמ .סקכ .ךולדל ,סכלק

 ןוקת יקל 69 , תויעט תק .סל5 סירוט יכסכ ולפלס קפס ןי ג



 אפ רַחֶאְת אָלֶא יִבָאְּכ תַעְבּו |
 | ינָנעְתּו הָשָחָתִלַא יִננע יִלא
 + 6 יִנָנַה ךְּדְבַעְל רומאו יִנְדפ אָנִא

 וכ
 ינִעְר ָףמָשְב יִנּוריְעי  .א 5
 .יִנָפְל יִרְסִח .ּומיִשִ 0
 הָפְרְצָי שָפִנ רַבָד ינּוניבה | ,ב 8

 . 0 יָנִעְּב תאָלָפָנ איַהְו יִב הָרשק "
 ךְּכ ןמָאְ אר יֶבלְו ג

 . (ג .יִניסְּב הָיָה דָמְִמ ולא

 ל"דשר תוועה

 = )56 , ןפרסו .י"ככ ססש ומכ סיתכתכ ס)6ס סינולת*ס סירוטס ינפ 0
 ,ססכ ךיל6סל יידכ .סנילו , סיכר סיפולת ססכ טי תויתסנ ר6סכ
 ענו | , יננק  תינס : ןוכת*ס לוטכ כותכ ןפוידכ יכ רמופ ת6ז קכ
 .%(רטימ ד לכ סוס ריטכ לכ5 , סמויס ל)כ לע קדני סו ןוש) יכ
 . וממפ דפב רכדמ

 ע ןנוכתסל ינופיכס ומויעכ = , ינויעכל רזות ,סיכר ןול ינוניכס (5
 לכ סעו , יכ סרוטק .ףיסו יכלקכ .סתרלי סתקם ,סמענס תוסמ
 : . 5 תככומ יתלכ יס סז

 ,ותפודגו 960 תו6ילמ (יל56 סררכתכ) יתיר יתמטנכ יתננוכתססכו (ג
 ונס כס דמעפכ דמוע יתייס ול6כ סקזת סנומ5 וכ יתנמ(סו
 . סילודגס סיקפומסו תותואס יניעכ .יתיפרו



 ינפיררה ֶּּפְמאּכ | = יִנְַסַל הנ
 . ינעיַשְרמ לֶאְו ,ןיִדַב | יִנָמְנ טַאְלו =

 הָפרְתִמ ךְנוצְר תושעל 6 הָנְדָעְב יִנַאְו  ,ג
 ! הָפְצֶאְו לַתַיִא הָו-הְמ | הָנקְזְב יִכ ףא
 אָפְרִמַה לא מ יִכ - אָנ אָפְר אָנ לא
 יִנָשְנְי יִמכְו ,הָנְקז יִנָשְּתִת םוי
 .יִנֶבזַעִמ לָאְו יִלֶא יִנָשָטתלא

 יעגרל דַרְתְו ,בָשַא ללְמְאְו אָגִה ד
 יעּותעח ילְבַהְּ לא יג לע
 יִעָשָפּו יִאְטַח ברָמ לֶלּוחְמ יִנָא

 יִנָפיִדְבי רָשַא ןוע יִנִבּו ָךְנַּב -

 . יִעְּב ֶואָמ תואָל | = יִנבְַחִ .
 ָךֶמּוכְלמ תדבע דובעל יִבָכְל הָטה | ,ה 4
 (ג ּךֶוהְלֶא הָעַדָל רהט  יִבָשַמְִ .
.- 

 ל"דשר תוועה

 ויתדמעסו , סעוכתכ כסתנ | ד"ויס "ועו ,לעפ ןינכ = פיס סוקתלי
 . ףיענכ

 . תכסו תוכתכס ימיכ , סנדעכ (%
 = .ויתדמעסו , סעונתכ כשתכ ת"יכס לוט ,יניעב . סעיכמ ןינע , ינכטתיו (ב

 - . ףיעגכ
 < ףטתס ךפסכו | , סעונתכ "כסת> "יוס קלוש ןפכ סג | ,יכשתמו (ג;ג | <

 0 . ןיגמס ןמ  ןות וס ךתוסללכמ



 2 -םָחיִנַה הל ונעו
 הֶרּומְש תיְהְל 0 תַלְפִּת לעו

 , ... הָלְמְּב .ּונָשִּדִה רָשִא ,אכ

 .הכ

 יִגָשּוע ּהולָא דָבַש = יִנָנְמַי יִמ
 .( יִנְבַיִרקִי אּוהו ,דוד"לַכ | יִנקְתָריִו

 תיק יִוגְו יִשְפִנ יעתְו ירצי = א
 ָףיִאְר יִמּובָשְחִמְו יערל ּתְנּב

 6 ְתיִרג ְִדלֶכ יעברו יִחְרֶא
 .ז יִנְלִשְכי רָשַא הָז יִמ = = יִנְְנעִת םָא
 ? יִנָריִתי ּךִתְלב יִמ | יִנְצְעַמ וא

 ָךיֶלַא םיִבּורק תה יבָרְק ימה ב
 6 ףיִלעִמ םוקתרי = יִבָצש םֶלוא -

 יִלגעמ ביִתְנ לעמ יִביִתְג ושי

 ל"דשר תוועה

 ע רכדמכ) 195 ויל5 כיכקי .וכ רסכי רס5 תו ןוש) ,ינכילקי (6
 תפירק ךיר6ס) , 8יעג יתדמעס לכו תלמכו יתוכמתמו תלמכ (כ |

 .לקשמס ךרול , פופסו

 1 סיקתלתמ | יכלקו יכ)ש סכס סס. יכוכמ סנווכס (ג



 / ןֶרְפתְב , תורו ה א
 ןֶרּתיִת ם2 ןֶנפְכְלֶאְבּו ,ני

 ןֶרודַס .תֶרְו ןעוּבְר םע
 ןרְבָל חיינו ןֶפְרּכְעִמו ,די

 6 ןרֶמִמ יִנסּב הָשמְל
 ןֶרְמֶשְל יג ףוג ןיִכירצ .ןֶבְ ,וט

 ןֶררְבְלּו ןִמְסְרַפְל עָשיִלְָּ
 ןֶריִסָי רֶתְלַאְל םֶ .ןשוהו זמ

 ןֶרְיצו ןֶכְרּ תֶסְכל רָכ ןיבּו
 ןֶריִבָעָה אלָו םֶנְו חכָש םֶאְו  ,זי

 6 ןבקתו ל .רָמָאְו ּוהָרּוה
 די רה הֶּתַע ,בַר 3
 אָרּומְב ןיִלָּפְת םינפה חי | 3

 הֶריִשק יִנֶפְל סוָמָש ָךַרְבֶמ

 הָרּורְב הָפֶשְב דָי תַלְפִּת לע טי

 הָרִמַא עב ושדה רָשַא \

 ל"דשר תוועה /
7 . 

 = טויפכ ןכו = , יכלפ .ןוסנכ סמש סזו , ת"נדס תופ ןאכ וכי לד (6 =
 = \תושע) :ומעטו ,לדתת 55 לד רולו : רכופמס למל ןולפ דידי = = =
 ..ת"נד תר .

 6 . לכל .ןסיונו כ"ע .ס") תותנמכ ,ןככל ןסיטו (; | =
 ל לו ךל סיסי 15 :סעטסו ,וינפ לוע ןלק יל ןוסמ (ג = =
, 



 ִצקַו םיִמָי ירא
 םיִגיִנָה בּוטְּ ַחיִגִנ אל םָאְו

 (פ םיִנָמַאְג ןיִשָע הָנמָש לָטְּב
 םיִנָמְִ םיִּתַעְלּו תאּורַבְ

 , די חַנַתִלא המ

 ךינויעְרְּב ןיְִּמ ןיִּב םַאְו
 ָףָעק תָּד בָתְכְּב םּושָר "
 יגיע ןיַּב תופָטּוט "םיש

 ָיִנֶפַלע אל ,ףְךקְק, םּורְּב
 ָךְגיִכַהְּב ףרוזלע ןֶכְ

 ךְעְמיִב אל ףֶלאמְשלע
 טֶדָנְתִנ יִהְי תֶרּבִַּב ,אי

 ףיִנִנקְּב חַלְצִת ןעמְל
 י ָךֶרָי חַלָשָמ לכְבּו

 ל"דשר תוועה

 די לט סלפת לע יוו5 םי ןילפתכט תויטרפ עכרשמ תתפ לככב (6
 עויפכ רלוטמס רפ6 ןקו , ןיטע 'ת ירס ,ם5כ לט סלפת לע
 .סנומסכ רוכעת ןפ סילעת 55 סילפת תדו : ןוילע

 .'וית6 ערז ןתכ יתלכ> ומכ , ךתת סוקמכ ךנתנ (כ



  ימִפלִמ א
 :יִמּויִשָאתֶא = ָתיִנָב םּויִמ

 - יִּויִלַּתַא .ףינק ףֶ יִּ ו |
 4 .ףומְמַע אל ינויִבָת םּותְסּו יַתומְלעּמ

 .דכ

 ָךֶראָמ"לֶכּב יקת רש
 .(* ףְרָילע  תואְל סתְרשקו

 תָפּנַמּו ףּוצמ ָךיִפְּב .בֶרָעַ
 תָפְסְכִנ הקְושַח חד ןייִגַה ,

 תָפְטט קחְו ןיִלְפְת תַוָצִמְו .ב
 תָפֶטינ רימ הָפְשְב אָג שָרְה

 תֶפָפַח ףשארדלע ריִמָּת תויָה ג
 י יִהָי הָנְזְמִמ רַמֶאְו

 םיִניִנָה תֶדֶּב עַמְשּו תָגְסַה ,ד
 םיִנבְנ םיִמָכַה ּושְרֶפ רָשֶא קח

 ל"דשר תוועה
 2 י ןטו- 4 ירו = ו

 : 6 ט"יק = סינסת) יתרטי לכ ידוקפ לכ ןכ לפ ןומלמ רשי (6 =
 :ולשי ,יתרמי , ךתרותכ תי רש5 רכד לכ ידוקפ לכ י"טר םרית |

 < לס 5 כיילמ ררוטמס ןפכ | ןכו -- וכמי ססילע יתרמו יניעכ .
 >.סיכועו סילעי סילכדכ יקת ת5 ךככמו ככתמ סיס : 76 רמו6

% 
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 6 ףומד אל עיעב ףיעסו - יַתּומּולַחַ
 6 ָתְמקַה לג ד

 ףיִשקבְמל ּתְכַבַה סנ םּג
 6 ףיָשְרדִמ ָתְמלעְג 'אל יִּב

 + ףומילעָה יִנָע דָגָנִמ | יִמּמָשַא ךא

 ל"דשר תורעה

 [. ךופמי יככקו יכל 15 ,ךוטקכיו ךופלקי ךל יתכס5ו יקסת רס(כ

 ןעויפס יככד ימככ מ"ר | ןפכ | חיכס ספי | , ךופטי 69 יכטתמ ךפ (6
 ליכי 5 ליכטמסו : רמפט (רכ ככלכ טויפכ , 6רוע ןכ6 סעמ)
 כ וס ןויכיופכו) קכיתכ ךומד דקנ ספי סג --וינויערכ ולדג
 פס .ןוטל , וסט רמו6 %וסס - ,(תתפכ רתעס תלי%כו
 ןיכ , יכנס  תנווככ לרוטמס תנווק ןיפש למו= ינפו "ו"מ סיפסיכ
 גיניספס קיתכס> (ד"מלס רטקכ) ווטתו ינוימדת ימל רמו= סיעשי
 ןוימדס תכ ופיפסש למול יס ררוטמס תכווכ 926 ,  סימל לסו
 ל (ד"מל סע רעקנ יתלכ) ךומד 55 . 5כוכס ת5 -7 לוכי
 0% תככ /- סיליילמ .סני6

 2 .ספירכס 5וסו , 5ןסס 5 ספור 6וס ויניע %% 6

 , ירוכס ת5 ריכמ 5וס ךכ ךותמו



 בכ יִמ מ המאה = יממְע
2 

2% 

 ( ּויָה ממ ירצו ִרָצִי <
 ₪ ּיָח ב יִּכ | = יִרָבַא וד"

 ירש תַחְנֶמְב |
 0 ךומידק ה יִעיִגָה תודות יִתְומּורְתּו

 המ | יפא תמש ןה 4
 ָךֶרהַמ יפעפע. רואָמּו
 ָךְדּופִמ יפערש תַצַע

 .(ז ףּומָש תוא יִנָפ לּומ דיִמְּת ה | יִתּומְזמ
 ףואְרק | יִבָהַאָש תעְבְו :

 (כ ָךּואָצְמִ יִבְרְּ בְלְ
 74= ָךּואֶשי יבשחמ אל ָךַא

 ל"דשר תוועה

 ג"ק סילסת) ונרלי \ עדי פוס יכ ומכ | , יתליל סנווכסט 5" ילני ,.
 .(' "ו כויפ) סנכ לכ ירוטיו ומכ ,ירכ< , ירופי\ ;(ד"*

 סדות ילכד) ינויגס תודות 07 יתומורת 0 סוכילקמ % 63

 ימ ומכ  לי'עפס סמ 696 ,
 ,יםולשל וי ותופ סמוע 0 4 5% כוי6) סו ,
 . ךינפל .סנ*כת יתומוקתמ .סיסוע י

 < ,דימת ינפ לומ תוזכ ךתו6 ומס
 סנווקסו | ןשי 'ס ילסמ] סיפספ 5 ןמ לכד .ספ וס



 = 6 רָמוגַהְו -- ימואה
 -תויָקְוא דיִגַפַהְו

 הָּפִו ער הָפּוצַהְ ל

 תויָהְלְיהַמ ערי

 ֶנדָח ּתְל = רצ ףסֶא ,חל
 תייר יש ןיּבָמ

 תוויּוחְּדַה תויָשַה ,מל
 תב רֶדק. יִלֶא

 ָתְפַרְצּו | םֶּמְנחְב יִּב
 תיָתְחַת םּתְררוהְי

 תזַחא ָךְּב תאזלָבְּב םַהְו
 = תויפוצ שול

 ֶמלְּב  ּךֶמְש תשרק
 תּויָמּוה שארָּב תואְריִק '

 תומדָהל :תמיִרָמ .לוקו
 תויְְַו םיִבורַָל

 םיִשְלַשְמו םיִשיִּדְקמ

 .םיִנָתינ םֶרְצּויל רֶתְבְו

 .םינודאהו ינודא םיהלאה יהלא

 ל"דשר תוועה

 , סייקמו לכדמס טנווכס ,רמוגמו רמוס 6
 אש
 ב



 לאָה אּוה ל שארֶּב .
 6 םיִרָבִּדַהלָּכ רַחַאְו

 ַחּורָב יִּכי | ַחְכְב אל ,טכ
 - םיִרּוציַהלָּ רַצָי .

 תומָּכַחַה תּומָשְּנִַה .
 םיִרְעַפַה לָּכַשַהְ

 עיקר עיקרהְו ,אל
 םיִרָה םִיַמ ויִלעָו

 תִירֶזַמּו תורואמו ,בל
 זכיִריִהְזַמ ץֶרֶא יִלע

 םיִלָמְשַחְו | | םיִלאְרָשְו .גל
 םיִריִמָאְמ ּורובֶּכ םש

 םיִשיִּדקַמ םיִשיִשְרַהְו .דל

 םיִרְמְַמּו םיִרָמּוא ריִשְו
 םיפיקמ םיִפָרְטּו ,הל

 , םיִּנַפואְו םיִבּורְבּו

 . .םינודאה ינודאו םיהלאה יהלא אוה

 ל"דשר תוועה

 , סלכ יכת* סיסי =וסו , ס60- סילכדס לכ | תיט6לכ | סיס פוס 6
 , | , לס .תופרלס ומכ  ,ל5 לכ ש5ךכ | =



 = ּהָשְרֶשיתֶא הש שצ אב 2%
 הָמורמַל הֶלעַתו

 .ןֶחיִניִבּו ןֶהיִּפְש ותו ,בכ

 הָמָיִמַהְו ַחּורָה
 תודומָצּו תודורפ"לּכ .גכ /

 6 הָּמָהְל תודופי םַה
 תַמָצזלְּכ | חַמְצִי םֶבּו ,דכ

 הָמָהְּבַהְו םֶדָאָהְו
 אָלָבִו הָלְעְ דאו ,הכ

 6 הָמקְגְל וא םיִמָחָרְל
 ויָצָאנְמ בָלְּב וָצַח יִּכ .,וכ

 י םיִנּונַמ םָה ייִנּונְְ

 יעז |

 .םינודאה ינודאו םיהלאה יהלא אוה

 דמע רודְו | דַמְשג רור .זכ
 םיִרִד .רּודְל םָיִה אּוהְו

 ל"דשר תוועה

 ]כ וככמל ?רקו ,ונכו רויכ ןוסלמ ]3 רמפס רפול לכוי פליפ |
 ררוקמס כתכ כל 55 וס 56 כוכק .לתויסו . יניעכ קותל .סזו

 .ןָכָּב ס5 יכ =
 יעוקפס | , תופוגס לכל תודוסי סט .ליקוסש | תודוסיס תעכל6 (6 =
 ..סינומדקס תעדל ,סיכככמסו = =

 < ,(סימפס ןמ סטגס 5לכיו ומכ) לעפנ ןיככו ף'ל0כ אַלְּבַו (5



 = הָמיִכ יִנָּב | = הָמְכְְב
 הָנְקְב םילע העְבָש

 ברע לומָל | בכ ףְָפ
 (5 הָנְפַי םּידלָבְּב םעפ

 הֶוהְמּו  ,הָזְחַּפְשִמ
 הנק שי לפל יב

 הָלְגִג אלָה = הֶלְִג םָאְו
 .םיִנָפְּב םיִנָפ וישב

 . םינודאה ינודאו םיהלאה יהלא אוה

 הָכְסְִּב | הָבְק םֶשְו ,חי
 הָנְרַא בוב הָלְחו

 דסי לע אל דמעַתַו ,םי

 הָטיִּב לע .הָּולְה לָבַא |
 הדר ןכְל = הָָבק יג כ

 6 הָמקְמ הָטַמְל הֶשְקְב

 ל"דשר תוועה

 - ,ככעמל תרוממ .סוי לככ כוסו , לכס ת6 ףיקמס יויס לגלגס וס (6
 :קינרפוק דע סלועכ סטספ רש | תפיוזמס  סנוכתס תמכת יפל
 ,תוללויכ סנוטמ סיתכס רדס סו דכפמו , תולפויכ סרסת סעפ תלמ
 = ₪ ומעו ,יצילק םֶש .1וס (סמיכ ינכ סמכתכו) יעיכסס תיכנס יכ
 = סס נס תוככב סעכב יכ וניכס 6%\ , סטכט) סעכמ ךומס) ידכ

 סיכלוכ סעכש סט ןחכ סירומ"ס סעכמו |, תכ) | יככוכ סעכפ +
 ו . סויניזינו ק"דל .ןייע ,(1618068) סמיככט

 = יפו .13ל תתת כל כותכ) (לקפמס ךרול)) ומלע) ריתס  רלופמס (2
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 < יג םינפוה
 הגש אל ּודוהְו

 הָרְָשִע םיִּתְש הֶרְקמַה .ט

 6 הגב הָעְבִשְל תולעמ

 שָמָי יּכ שָמָשַהְו - ,י
 (ג הָנְחִיְו עַפָי ויָּפ לע 0

 ךְלֶמ מב ךְלהְתִיַו ,אי
 הָגִחַמ לֶא הָנחַמִמ :
 רהטל | רַהָס רואו ,בי -

 הָנָשָּמַה תֶבּכְרִמְּב :
 ויָבְבּכ ויָביִבְסּו  ,גי

 הָנּומ רָפְסִמ םֶלְכְל

 ל"דשר תוועה

 לע סלקתס ומכ סוכפכ ןתנט) סלקמס : לכ רכוקמס | תנווכ 66

 כ יככוכ סעכס) תולעמכ ןתוש סנכו ,  תולומ סלסע סיתס
 פ/ןיפלכ ססו , תולומס ןתופכ סידרויו  סילוע תכל יככוכמ
 . וכו כוככ סעפ הָלטב

 ₪ ןפכט 66  ,סדוקס ריסכ ומכ ,סוקמ יונמו סעונת ןינע שי (ב
 08' כותכ תורלויכו ,סמוי ןכעס דומע םימי 55 ומכ דמוע לעפ
 ₪) ף56- כסת .ףל5 ףיסומס יכ רמו6 סיס ע"כ( ןפכ סיס סת
 כ סוי לככ תרוז וסס כמולכ ,ס"כקס לס ,ויפ לע -- (דופל

 רמפס ומכ |, לומל לוממ םדח ב ךיוס סו , 15 עוכקס
 , סנתמ 56 סנתממ ךלמ ומכ ך)סתמ סו =



 וו וייה וקווי היו יד 7-2 ה מש

 = (8ש סר .סיסו 05 ף5) למ )כ |, לגסופ רמ6מ וס .רלכנ סו (6 =

 ןושיִא תוזח = ןושְל וחי
 ףיִאְלְּפ הָזָחְי רָשא

 ּוחיִש ושי זחל יִפְּכ .ב
 ָךֶאְרומ יִפְּכ אלו

 לֶגְלִּג סּורְּב | לָאַמ ּךָל .ג
 ךֶאָשְי אל .אּוהְ

 רַצְבְנ םַאְו רָצּונלָכְו .ד
 (6 אְסְבְ תַחָּתִמ

 ךָל דיש ְלעֶפִמּו ה
 ורב רָגְנל

 םֶתאָרְּב יִּב םֶתּודְעְו , 
 הָכיִא ּועְרַי אל לָבַא

 םיִנורחַאְּכ םיִנושאָרְכ ו

 םינוע הָאְרִיְו הָמיִאְּב

 .םיִנדַאָה יִנידָאַו םיִהְלֶאָה יָקְלא אוה

 ל"דשר תוועה

 :טרפ) ןקפי לופו . סָנעִמְל ו ןנעמְל רמו) ו סוסו ,סיכר ןומ)
 ּ .סיסתו ,סעוע .5וסט לכד ותותל תדתוימס תילכת) ןס ויתולועפ
 6 .ג'ֶבְכִכְו .סנוי 'כ  םוליפכ . ותנווכ

 ולפסכו . ןיפ6  עיגס) ל סמ 5לקנ רפכנ .ך6סכל תחתמ 6ןס
 ריכת 0 וכתכו ןקתל וכפת תורלויס



 | א לא םוי שי יִכָו .בכ
 = השמה לע ןידו

 יאָשנְִיו סמורַתִַו רָאָפְתִיְו חּבַמְשְ
 ןגּּבַהְו ןָעתֶשְה ,גב

 סב בתה
 הָתַא הָמ | | ְָטִַהְו ,דכ

 ךֶרוסָי ןָיַאמּ
 ָךָיְבָה יִמ | ףְיִכָח ימי ,הכ

 ָריִנְי יִמ מכ
 לֶא תורּובג | לֶא טּבַהְו ,וכ

 ֶּבְּכ הָרָיִעְהְו
 ויִלֶא קב | ,ויִלעַּפ רוקַח ,זכ

 ָָדָ חַלָשָת לַא
 שארְבּו ףוסָּב שורָרֶת יִּכ ,חכ

 הָפְכְּסַבּ אל

 .אָשִנְתִיַ מרי רַאָפְתִיַו הבת

 ל'דשר תוועה

 טעמ) 5וס .לעפיש סמ לכ יכ .ריכיו ,'ס לעפיס סמ לכ לע
 סג ,י"םכ  טוליפכ ,5רוכס | דוככל  סנווכסו וטעמל רמו |
 91 תילכתל = ,וכיכעל + ג"ַבִפכו .סנוי "כ טוליפ ככ .רתוי % 6

 וכ  ,תתפכ ד"מלס :ודקנ .ךכלט ס5ככ דוקנס ינעכ סג ; תדתוימ =
 סתיס ךכ סלו .ףנעמל ינעמְל .ךכד לע וז .סכית ןיכנ 5)ש
 ועפו ךיתי ןוטלכ ונעמל רמ6ס דלמ סעקי ,יופס י"כ לם ועד



 לָלּוחְמ רוְּכ | לַלְַי יו .
 + תָריִמַאְּב םיִקָמש

 סֶלְַג רָשַא סע ימ
 ותָנועְמ סור יַהְבְנְּ

 ּותיּבְְבְּב ותוצָרְב
 ותניִבָש תֶש ולָהָאְּב |

 תואובנל תּואְרָמ םָשָו
 ותָנּומִת לֶא טיִּבַהְל

 תיִנָכְּמ ןיִאְו = תיִנָבַת ןיִאְ
 "ותָנּבְתל ץק. ןיִאְ

 ויָמיִבְנ ןיִעְּב ויִאָרַמ קר

 אָשְנְתְמּו םֶר ךְלְמְּ
 .יאָשְנְתִיו םַמּורַתִיַו רָאָּפְתִיְו חַּבֶַשָי

 תורופס יִלָב תורּובג רבד
 ז ויָתּולָהִּת רָפסָי יִמּו

 שיִחָי רָשַא שוא יִרָשַא

 ות זע ריֶבַחְל <

 מות "לאב ךַמְסִַו
 ויתועורו לע. םֶלּע

 אוצְרְו בוש ּוציִרָעַיְו

 ,ימולילמ ןיִד קיּדְצְ
 לעָּפ רֶשִא | לע הָד"יו

 ₪ יָת ינסָל וכ

 ו תוועה



 .אכ

 ָךֶמִמְקְא | !ָךֶמָש הי
 הָּפַבַא אל תה :

 יִתְנַמָאָהְ
 הָפְנַא אלָו לַאְשֶא -

 רֶמח יִלְּכ | רֶמאי ךיַאְו
 ז הָשְעִתִרהמ ּורְצוי לאי

 ּוהיּתְש ג והיִתְשַרְר
 הָסְחַמ רּוצָו וע לּדְגְמְל ּ
 ריִהְזִמ רּואָּכ ריִהְּגַה

 הָסְכִס אלו ֶסְט ילְּ
 .אָשִנְהְִו םַמרְתַיְו רָאָפְתַיְו בש
 ךֶדָי שו  ּדֶדיכְּכ רדה

 םכְוָמָשַה םיִרְפַסְמ
 םֶתּונָּפ תעָו םִמּולע תעָּב

 זביָפַא םכַתְוחש תעְו
 םיִכְלָהְג םיִכָאְלַמּ

 םִיָמּו שא יִנְבַא ךוהְב
 ָךודיְו ָךּודיִעי
 םִיָתָפְש ביִנ אב =
 ליבת אלו לּיבְסַת יֶכ

 םיִדוש עורְ יְִּ
 תיִלְְו תיִּתְחַמ

 אָפכַהְו תּויַחהְו
 .אָשַנְהִיְו םַמירְהָיְו רַאְפְתִיְו חַּבַמְטְי



 = תא | .4 א
 . 5 ָךֶתָפיִמְּב |
 ִךְתָחָפש תאז רכז

 רב תּונב סע
 תיזּונְג ךֶדָיְּב רָשא

 "וגו רשא . תוזוח הָי ָךֶמַעְגְו

 עקֶש רוא הלעה
 נימי תּומיִעְּב =
 עקת ןָנעָל יד

 6 ורחל ּולָהֶא
 עקַרָנ תאָטַמ ןנע

 ְּךְיְבּו יניב

 עקְּב ָךְערַח לילו
 ְךֶנצְר יִּבְכְּכ רּואְּב

 פס טה
 .'וגו רשא + תאז ןָפָּג דקֶפּו

 ל"דשר תויעה

 = תופ סס .רט= ךיטעמכ .סנווקסו ,תפומו תו6 ןומל ,ךתולו ךתפומכ 6 ,
 20 .ךי)ע סיפרו תפומו |

 = /רס6 )פרש רוש ךנימי תומיענכ - ': ס)ו6גס לע ס)פתכ סייסמ
 0. טקת (ךנולת ינפמ) רש6 ךסתסו ןכעלו , וניתור5 יד רומל\ ,עקש |
 4 . לוד לת5 לוד ליל ךסמנו 5



 .ןָעאָתָי לאפ הָמָּו
 ז שי ווב אָלְמ שיא

 2 ןָּחְתְ לב ִףא
 שוד יִהָי ָךְּב ָךַא

 ,ןנְְו , ישְפַנ טַאְל
 שָרּומ ןֶפ ,טָאְל

 ו ןֶָ ָךְלַצְּב
 שָרּות ָףּדְסַח יו

 שָרָנִתִלַא שֶרָג
 6 'וגו רשא . תאזה הָמָאָה

 ָךְתּוזמְל הָשְרְד
 ְףֶתְמַאְהְָּב שָפְנ

 ָףֶתַאָב אל םֶאְ
 6 ךֶמְלּוז הָתָאְר

 ל"רשר תורעה

 : סתימס .סוי) .ג6וד ינ6 יית ימי לככ סנווכסו :;.'סי 35 סוי
 לסקנ רוג םכש | .('וכו ילת6 .תכל) ימפנ ןפמת רס5 סוי

 , סלתי סעונת) לרוכמס :ת 55 ,פרקמס .ןוטלכ סייסל ידכ

 . תפוס סמ6ס 5 םכגת 35 סיקידל) ךדסת 6 ך)יחנסכו (5

 : (רוכס ןיש ספו , 9כוכס תופינמ לע דל 5וס סנועכש סמ לכ (ב
 . ותלוז .ונתורכ וג יד ,וטָ



 הפ פובעקי
 6 - יִבְבְל םֶּכ

 ּורָצונ תומָשְנ רָנְּב

 ואְסָכ .יִניִנְפַמ
 תּזְתֶאְנ ירה

 .'וכו ונל השע רשא .תזָּפִתִנ תולַעלְו
 ינוציו יִנְגה

 יִשָמָש הֶאְבּו , לצ
 יִרּועג תאטתו

 6 ישארדתֶא ּובָיִח
 יִרָצ שאר יִרָצָיַ

 איָשָמ שָחְנְּב יל
 יִרּוגְמ בוי .רּוגָאְו
 ישָפנ ןָאְמִּת םי =
 יִרָתַא תֶָבְלְל

 (ג 'וגו רשא . תאוַה ץֶרָאָהְלֶא

 ל"דשר תוועה

 . לקותספ סנווכסו , ליס 855 יככ) ןסכ סז לכ סעו ,תורלק יתוכטתמ 6
 = ןויט) סדחכ רש% סכעטתמס תכ ךותמ לס ירָאתִמ תיק ]מ
 - .לו(כ תפסותלו .('8 סרעס 79 דומע '5 ןמיס 'ד סקלתפ סלעמל
 - ןתווספ , תוכיסזמו תוריחמ .תומסנס יכ ,'וכו תומסנ רככ רמו 5ּוס
 < .[ילוכס יל5ת ןיכס) סד>ל רג ןסו , דוכבס יסכ תחתמ תוכונת
 - "ומס וכ יתכר(ס ךכיפל , תת* .סעוכת ןפכ לסת ,ירוענ תלטהו (

 0 .גתמכ |
 = סוקמכ ילופ = ירוגמ ימיכ ניטע ירוגמ סוי . דחפו סלרי ןינע רוגל (ג



 ךוהומ "רָתְפַּב ויִתְמ 6
 -יִמְרֶא לע ףיקֶשַה לּובְּומּו

 ,יָחדלָּכ שָפָנ דָיְּב רָשַא
 ְךֶמְמאְהְּב ףדבעְל טה

 ּךֶתְדע  דָגְג ודָמַעְּב ,ןמ
 ְךֶתְלִחנ לָבָח דַעָּב םוי

 6 ךֶמיִרְב יְִבִּב ףטֶעא
 יִמאְל ּךֶמש רָפְסַאְ

 . יָחְיַלּכ שפג ודב רשא

 כ

 ונאָב ריש ורעל
 תיוָחל רוצ םענְ

 " ּונָל הָשַע רָשא
 .תאּוָה שָפְנַה תֶא

 ּורצק בָשַחַמ יי

 ואָלָּ גיִשַהְלִמ

 ּורְצְבַי יִנָמּ
 ואיש םּור יִלְּדְנִמ

 ל"דשר תוועה

 יכ ןולו , תועולק 'ג תכ סכת ןאכ תויס) .ךירל ינְבְּב תלמ סוקפכ (6



 ל - :
 יִחְמְנִמ ₪ הָוָחֶא

 . יִחלָּכ שפג ורב שא
 הָמּווע שָפָנ ןגכטה

 הָמָכִמ תלבְשַמ שּונָאְּב
 הָמְכָחְ לָכָש רג רואָמִמּו

 המיִעְנ רָהְטְל ל הָרָהְ
 יַחְרִי ג יִמָי תּונָש הָּב

 .יָמדלָּ שָפָג ּודְָּב רשַא
 הָואְּת הדוסיל - תולַעְו

 הָוְקְת םּילכ הָדְודְנְלֶאְו
 הָוצָת יִבְרְקְּב הָתּוָה יְִו

 6 הָּנְסֶאו יַחְקְל ףיעי

 יַחָבְָשִמ הָרְצּוי הָשעַמ
 :יקלכ שָפַג ודָיְּב רָשא

 ןודיעָי ודּוחָי רּודְל ריה | ,ד
 ןּודְבאיו ןּולָכְי יּכ ויָשְעמ

 ל"דשרו תורעה

 ,וילכתו ,וכ יככד ידמ ומכ , יכרקכ סתויס ןמז לכ סנווכס (6 =
 סמשנס יכ | סנווכס .(יד טרט ק"דר ןייע) ןמו לככ  סנינעש
 0 פל סלי ססעמ ךוגלו יתק) ףולעיס ימפ ת9פופו הָוצְמ
 0 < + יתונסק



 תיל ןיסמ רע 0 יח <
 יִתְמּוקְּת הָיָהִּת יִתְמּונִּמ םוי יִּ

 תְמַעְל ידי הֶשעמ דיִמעָי םיו 7
 .יִתְמָשְנְו תור "ולא ףוסאָי םיי

 .חי
 ותַעָבְגְו רְדַה ּואְב לּובָ יליִלג א

 ּותְמְצְנו ַָתאָצְּב ּוקְתָש םּוהֶת ילו
 . ְךרוסְּב תושָפְּנַה הָנְלְמַעִּת יאו ,ב

 3 ! ּותָצְנְו םיִעְלְס תָטֶהְלְמ שא םּוקִמ
 ' םָצְמַאְת םִא ָךָּב סֶּכְל ץִמָאְי לָכַא | ג

 [ ותָרָשְו ףֶדכְּכ םיִאור יִלֶא ולו
 .תולְלַהְמ תּומָשָגהלָב ףל ןכלו ד

 .ּותָאָי תּולָהְה ּוואָג ףל םיִהְלֶא

 ,םי

 יַמיִשְּב הָדּוא םיִהְלֶא םש
 % ,יחדלְּכ שָפָנ ודב רָשַא

 הֶלִעִנְו םֶר ,לב הלא די ,א
 הָליִלְעְו הבס שאר

 ל"דשר תוועה

 סמ )כמ סלקיס , יתפוכת = תיטכ\ יתמוכת- סדכ) יס יכ
 .לכתכ יג
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 הָתְוק 5 "תא בקע , ישְפנ |
 חָמַעְג ילעו איה יִתִיחַא םֶנְמִא ,דכ

 הָתְצָב יב איִהְו הָצְרֶא יִנַא הָּב תֶע
 דדוחַא יב ,יִתיָה יִדְמ הָלְלַחְתִא ,הכ

 .הָהְָח הָרּבְב יִשְפְִ ,איה יי |

 זי

 יִתְמַגְמ ןּפֶא ייפ רוקמ תאָרקְל
 יִתְמְַאְ םיִמָּי יִגּוביָשָי םֶרָט

 0 תֶקְּדַרְכ מור ,שָפְג הָמְכֶמ ול א
 -יַתְמּורְת לָבָתִמ הדב איה יִּכ

 ל"דשר תוועה 0
 < (ימתלכ ומת = וכל סע .לע) סמתל .סימתולס סס תוירש יל ילוג סתו6 6
 = (םיקפסכ רס% , סכ סימחלגס סיסולוקיפלכ סחלס) סלותכ סיקסועו 0

 ּ . ךפת .וכנט סמ סד= לכ סטעיס | ,וסל תי <
 לכופס ףוס ףוס כ ,ול .רוכימ  ךרדכ .םיפ לכ ךני רמות ררוטמס (כ 2

 926 ,  סכרד ילפמ ולכלי  סלותס יכזועו ,וופ סניסקת רסכס |
 יםסנ לככו יככל לככ סכ .קכדפ ינ%

 = :ןיכתו , סכחתו ןתי ימ , - לת6  תכלוסו .תוכ תפדלמס יקפנ (ג |
 2% 1% ךרג יו קו 4%



 ! 8 ָפְצִנ םיִרָשל סיִּדמַחמ יִל
 הָתָנבִנ רָצְבְמְל זעָמ תלעמ יל

 ּותַחָש הָלּולְס ָךְרָד יכלה לע.
 הָתְלְכ"סג הָפְסכג הָמָשְנַה יל :

 ומָמְלִּ םיִבְצַע םָחל רָאְו וא'ב ,ךו /
 הָתְָב 'לֶא דּובְּכִמ הֶגִנְ ורוס %

 םיִרְועָה ירא סָכְבַבְל טָידלא
 ומ

 הָתְוצ אל רָשָאַל םֶצּורְּב , בַהַר
 4 ּועְר םתְובַקַעְו םיעור .תנָבְשִמְלע זמ

 . הָתְטְג אל םֶכְלְגַר יב יִֶא ּועְרָּת | '
 םיעְַי ָהּודָחְכ אל רָשָא איה תאו 0

 הָמָיָה סָרָיְב הָלְחִנ רוד רודְמ = 7
 זאב יה הָוָּב ,רַמְנ .יִלב הָקיִר חו

 : הָתַהָכ "אל , הָרְמִע הָניִעְּב דיִמָּת | '
 רָשֶא ",םיִלעְושְ תייָהַמ שונָא הָבְ

 :הָתָוָע ותו למל זכר
 שארְל תֶד יקחר"לע יה הָלְדָח

 6 הָמְּבִר תיא יִרּוג בָנְז הָיְהְו

 ל"דשו תוועה

 ךונככ סתד םרש ונתלמ 55 ך6 . תיתדנ סיסת יתלכ) יג

 מכ , יחְדִמ ל"\ , סעט .רפוסס יכ ל"נו , 656% עפ 6

 . . ('ת .ו"יקו ד"י ו" .סיפסת) יתדמ

 ! -- סילעוט) ₪55 | תויסל לֶָח , וינפלט .סכזע ומכ יו הָלְדִח (6

 , 2 ט"ו ל9קותי) .סירוג סתכב .סש לע  ,סתכל .תוירמ



 הָחְִ נמי ל -
 הָכְרְע תע המר - יגל = ה |

 6 הָתְשִע סה םיִמעְמַמְב לש 2
 ּונְתְנ םיִכָלְסַה יגדְעמ ג

 הָתְגֶע תיחַצְּב םָלֶא ןושְללָכ יב
 וקרצ סֶבְלְ קֶרצ וקקוח יִּב 24

 הָחֶאְר םיִרּואָמ ףָשח יִתָמ ןיִע יב
 הָרַחש ינָפל שָפָג הָמַעַנ יִּב ,ח

 (: הָתָנִּפ הָביִתָנ תולקלקעלָּבמ
 וג תוחדמ ישקבֶמ לָגְר הָדְפִנ יִּכ ,ט

 הָתְלע םיִריָשְעְלִע .יִבָהַאְמ דָי יִּב |
 רק רֶרָא יִלָו דּובָכ יִלְו ןוא יל

 הָתְנָפ אל בורעְל שָמָשָּכ רוא יל
 פְּב וש אלָו תיצע יִבקְחַמ יל ,אי = =

 הָתַאְי ישפתל הָכְלְמַמו דוח יִל

 ל"דשו תוועה |
 סתל .סיטוע קותש) ומכ ל סתשע סנווכס , סתעע סתלו (6 |

 .066 'ס ל6ינד) ככ סתל דכע 0- "+ תלסק)
 תוגקלקע לכמ -- 4 סט 'ז ילשמ) ךיגפ לתש) ןושלמ , סרתט ינפל 01

 . תוטקלקע לכמ סכרד הָּגַפִת תרכונס פנס .סנווקס , 'וכו
 תלמתנו תדעסנ %יס יטקכמ לגר ,דמוע = / 5וס , תותדמ .

 ָנ
4 

ּ / 
1 



 תּורמַתְל ,הָנָא 5 ונָה |
 "0 תּויָפְשַמּו םיִעְקָּפ תעלקמו ,ויִלל - <
 ּורְצְק זבאְו , תאזָּכ הָשִע רוצל הֶדִנ ,ה

 תויִפ"לָכְו ודסח תֶא רָפַסְ תּונושְל
 בַצֶה םַגְו ,עַבָשְו םיִשָש תַנָש שַדִת 1

 .תיפְלַחְל יּונְּב "לְנַמ םַשָל וכות |

 זמ

 . הרותה חבשב

 הָתְלַג שָמָשֶּפ םיִנָפ רַדַה תאז יִמ ,א
 הָחְפַ 'אל רקי ישא לּומְל ּהָיַי

 (ג תַבְל ול החקלש ןמיאל הֶרְּב .ב
 הָתְלֶב אל רָשַא ּהָל דעייִרִע הנע

 ל"דשר תוועה

 .סיטנסו .סיטנתס | יניע> רמולכ ,ותופ תויפול\ סיפו5 ןיעל סקוס (6
 ויפי כולל , סוס םדותמס ןור5כ סילכתסמ סלכו , נ"כסכ) סיכס |

 ..(סילוימ ינימ לכ סנינעו) לככסמ סיתפסוס תויכעמו תלמ (5 =

 לס רלופמסו , ('ל 'ת ינכמ) ןומ% 1956 סיסקו סכ לע ,ןמואָל (ג
 / ססדס 8 א יס רק כותכש סמ סָע ליס פלפס
 , תכל 15 יכדכמ סתקל



 7 ופלמפ וידע יל
 יִתיִצָח ןּובישו פעלו

 יִנָפדְרַי יִרָציְו ,רמא הָמּו ,טי
 יִתַולְבְידע יבּועְנִמ בוואכ

 ךְנצְר אלדכַא ןמוב ילזהמו = ,כ
 ו יתְנַפִהַמ ,יִתְנְמ ָךְנַא באו \
 זבורעְו ללוש םיִשָעַמַ יִנַא ,אכ יו
 יִתּוסְּכ איַה ּהָדַכְל ָךֶתְקְצְו .

 ? לַאְשאְ ןושל ךיִרָאַא הָמ דעו יבכ
 . יואל דג : /

 < .וט

 נ"כהבב השדח הביה לע וקקחנ םיריש
 .(1107 תנשב)

 לֶאָה םעָּב הֶאְצָי תאז יו םעָמ | ,א
 תוויִשּותָו תּוצָע בב "איִלְפהְל םויּ

 שָּדִחְחַהְּב הָחְמָש שָפְנילָכְל שָּדִח ב |
 (5 תיְנָאָתְו תוחְנַא לָב ּובְרַעְו , וחמש 4

0 - 

 ל"דשר תוועה

 = כ .ולטכו וקספ וו = , ןוכקס טדתתסכ | םפנ לכל סתמש םדיח לס 6 :
 0 ותממ .סוקמכ .ילולו , דלמ סטק וחמש םדחתסכ לכ5 . תוחנת
 2 .םדקס ןלל לע .סנווקסו ,וחונמ וא דחונ



 אמל ילע יהא 'םי  ֶרָטְּ |
 יִתְצְקְלַע יִתְצְק דַבָב םּויו

 לָבִאיִו , יִחְרְב לעְּב עַנּבֶאְו .ט
 יִתָאְשִמ ואל ,שע חימצע

 .יתובַא ּועְסָנ םּוקְמלא עַפֶאְ
 יִתנְחַת םֶתּונְתַמ וםּוקְמְבּ

 הָמְדא 'בעלע יִנַא בשות רָגֶּב ,אי
 יִתְלַחַנ הָנֶטְבָּב יב םֶלּואְ

 םָשָפנְל ּושע םולהְידע ירּועְנ בי
 ישפר הָשִעָא נאג יִתָמּ

 6 יִּבַּב ןַהְג רָשַא סֶלעָהְ ,גי
 יִתיִרחא שקבל יִנעְנמ

 יִדעְּב ,יִרְצַי דובעֶא הָביִאְו ,די
 \ ! יִתְואַח דָבַָו ירי ריִסַא

 שקבא הָמְר הֶלַעַמ הָביִאְו ,ומ
  יִתוחֶא הָמֶר הָיְהִּת רֶחְמּ

 יִבָבְל הָבּוט םּויָב בי ךיָאו ,זמ
 ?יִתְרָחִמ בַטּייַה עדא ₪

 םיִכָרַע תּוליִלַהְו םיִמָיהְו  ,ןי
 יִתולְּכְ-דַע יִרָאָשתֶא תולָכְל

 ל"דשר תוועה | -

 טיס יוחכ תמלכ ךא ,(5"י 'ג) תלסקכ וסט ומכ ןַתָנ רש6 יתדקנ (5
 יכתתו 2 תכנל פיס .סלכ ספקכס יכ ,יכלכ תתנ רט5 רפול

 .ןותנ ו6



 - יִחּור ראְטתַא ריק

 תש יִלהְבְִענ יִתְנשְ
 ייחְב יִתַומ ָךֶּמִמ יקְחרְּב -ר

 (ג יִתומְּב יח ָךְּב קַּבְרֶא םִאְ
 םהקִא הָמַּב הַעָדַא אל לָבַא ה

 6 יִתְדָו יִתְדַובַע  הָיָהִתדהַמּו
 יִנרְמַל ח ָךיֶכְרד ו

 יִתּובָש .תּולְבַס רַסַאַמִמ 'בושו ,
 "תלכי יבש דּועָב יִנָרּיהְו = .ז 4
 יִתּונָע הָוְבַתלאְו , תּוגְטְתַהְל < ִּ

 ל"דשר תוועה

 < (סלוע תנט) | ןסיוו | , (תומס כת5) תכ6טנס יתוכ ךדיכ דיקפחו (6
 . .(תומפנס סלועכ) י% סכלע סיסת יתנפו

 = סופי ךלומ) סיתח 05 /ף6 ךממ קותכ יתויסכש ינפמ רמופ ינ5 סוו (כ
 = קכדפ סו , תומס רת% יתעכ תכס סס יכ סיית סיכשתנ יית ןי

 = .יתכוטו יית .תכס יתתימ | סנס סימי רלוקכ תומס ס5 סג ךג
 0-5 . כ"סועכ

 = ,ותדו ותדוכע סיסת סמ קפוסמ סיס 5) ילווכס לעכ יכ קפס ןי6 (ג
 <> סיפכו | ,סלותס ןמ סניפס סייונעו תוטירפ יכרד לע סנווכס 6
 = . תונעתסל תלוכי יכ שי דועכ ינכוסו כ"ת6 רמו %וסס סמ סול
 = תועדכ  קוד6 .לכועמס סיס ת/וס סטקכס כתכס ןמוכ יכ ל"נו
 = סמפמ ןייע) .ירזוכס רפס וכתכ .תעכ סיסס סממ רתוי ייתכ .וגככ
 0 לכו ססילפסכ דימת סיכיכזמ סימכתס | ויסו ןתי ימו .('ג
 2 . סתו( וכתכ ססכ לש5 0 ץ' ססיכתקמ



 ו
 6 ָּתְמַא לד , הָמּונְמ םי ןה .ב

 שַפָעְו ,ֶּתְמְפְרִּב לע |
 ּושָפַנ הָתָוַא ריש ףורטל םו ,ג .
 . שָפָנ תואפ ֶרְכו משל =

 3 ני

 / וכַה םיִרָבַע יִדְבַע ןֶמז ידע ,א 2

 יִשָפְמ דַבְל אוה יי דָבָע =

 יקֶלָח שונָאלָּכ טֶקבְּב ןילע | ב (
 י יִשְפַנ הָרְמִא יי יקֶלֶח %

 .די .
 יִתְוַאְפילָכ ףדגנ < א

 יִתְפְשלַע הָּנְלַלַא אל םַאְ ּ 6-
 עַוגָאְו 6 הֶלֶאְשֶא נצר :

 לב 6 יִתְלא ש אבְתָו ןַתָי יִמּ

 ל"דשר תוועה -

 ,ךתמ6 חלש 3" לולו ,ךתמ5 לד תולמכ רפוס תועע תויס סרג (6 7
 , ןינמס ןמ ןות ן'יפס ומ סיסיו -
 כוש סרעכ) דימ תומ6 "תמו ,דת5 עגר נוטר גיססל ל6ומ 6 (כ /

 . (פוטתל .



 = = םּולָחַב ותּזָחל יִגְנִחַי ימ
 הָציִקֶא אלו לוע תַנָש ןָשיִא

 .הָמָיָב יִּבְלְּב יינָפ הֶזְחֶא ול ד
 .הָצּוח טיּבַהְל יניע ּולָאְש א

 ,אי

 וריי ךָל רק יִבְבילֶ
 וריהמ מ םֶהיִָהְ יִ

 תורְמְשִמ לע םיִדְמע םביָהְלֶא יִנְכו  ,ב
 ודא רֶרָאְג םש םויָו ליל |

 "לָכְו , םֶתַמ ּולְּבְק םיִשודק לַהְקּו  ,ג
 יּוריִעָי ףְמיִּב רָמַשָל רחש |

 ב"

 של ריִעְי רָשַא דָבְע ה ,א
 שָפח ָךֶּמִמ שּורְרָיְו ,רָחש

 ל'דשר תוועה

 לעת )ו ופכית 53 ופכומ תלו .ומכ , סלוכ\ כ ות)ומ םתיפ
 9 + (פ"י 'ת סיעפי)



 בוט ב ,ףָל יִתְקַרֶמִי יס
 הָפְר ןיִבּי קח ןיבּי ,עָר ןיּב

 יִנא אלו רָחְבִּת רָשַא הָּתַא ג
 ₪ הָפיִהְו עֶרָמ תערלע

 ְףָמְסִנ יִנַא יִתָאּופְר לע אל ד
 הָפּצ יִנַא ךְמְאּופְרלֶא קב

 י

 הָצקְא קיר אש וַחְּב ןָבלַע |
 דַבָל יִתְּמִגַמ יבְלַמ יִנָּפ תּואְרְל .ב

 6 הָציִרעא אלו -ּותָלָּב ץירעָא אל

 ל"דשר תוועה

 = וכ ,עב ףוספ ןיכ כוע  פוסע ןיכ ,  ךלס פוס סתומ ינסש ססס :
 ןינעס .תינמ | ינ6 לכ6 | , יל ליעומס ססס | 6וס סמ עד% 6 ינ6 |

 רוחכל יכלכ ןתתט רמונכ ,5 כוע .לוסע סמ יל לתכתט , ךתריתכל
 י) ספי סמ עדויס לוס סת יכ | ,קיזמס לו ליעומס ססס י)
 למ6 לו ,.יכ6 לו רתכת רש6 (5וס) סת5 רמו .י9 עכ סעו

 .[פוכ סיס ומגע לוסס ינפמ ,5פורכס 69ו | =
 9 , ותלוומ 0 89ו ןוכעק 55 סֶנווקסו , ד"ויכ = ,סלירע5 לו . :



 ייל ללה הָליְלְו במי
 יִנּפ רָבַעְלֶא ויִנָפּתֶא ריִאָה

 6 ָךָשח שָמָי רוא תּווג הָלַה ב
 ינולח ערק עוקב םוי

 יִלע ודוהמ תַתְל לֶאיְו = ,ג
 ינָמָאְ רודלע יברָבַד חור

 יִנָביִרְדַה רוא קֶלָחָי ךִד .ד
 ינִמְמ .חַרֶז ריִעָשָמ אָּב םָי יי
 יִתְחש , ותָד ףוצ יִפְמַעְמ תַעה ,ה 5

 \ . 0 יִנָע ורוא יּכ ּואְרּו אָנ ואב

 .מ

 , האופררסס ותוהשב הלפת ₪

 אָפְרַאְו יִנָאָפְר יִלֶא ,א
 הָפְסֶאְו פא הָרָחְילא

 0 .ל"דשר תוועה

 " ךרד לע ,ינוסל לע ספועס רוכד לכ וכממו ,יככ) לפ ס)ועס 34
 .'כ ןמיס יעימת רמפמ ירזוכ ןייעו ,ןוט) סנעמ ו

 ,סמוי ןנטס דומע שימי 69 ומכ , םומ םרסמ ןפכ וס , ךטת םמיו (6 =
 0 " .- ךסת טמיו ומכ ססמ טרסמ 6לו



 = הָעמ ףֶתיִבְּב חאל בוט הָּפי
 הָנחַי ֶבְרַקּב ּךֶמְש רָשַא םִעָל

 אּוהְו ,םֶלּוע םּורְב ּנָכש רָשֶא סשה .ב
 = הָנַעַב שיִא םעְו אָפַּד בַלְּב אָצְמְ

 זכָאְו ,ּוהוליִבָ אל םביִמרְמ יִמָשְו ג
 8 הָָפַּב ןַכָשְנ יניס יִלָע רָרָ

 הקתר ,ראָמְלְו הָבְרק דאָמ וכד 3
 0 הָנעַמלְו שיל לַעָּפ ושאל יִב

 \ בָשַחַמ י יִמלֶאָמ יִבָבְל לע וה  .ה
 \. .(ג הָנעְמ מ .ינושְללע םג

 ל"דשר תוועה

 ּ .יכ סג ונע ס0ו (8

 "כ וכ , דלמ .ססקו ד5מ סלק , סקותו .סכולק יס  ויככד תנכס (כ |
 .8ןסס לכדכ תנווכמס תיטרפ תילכתל , וסנעמל "וס לעפס סמ
 וכל תככומ יתלכ סימעפלו |, וכל תככומ סימעפל = יס  תילכתסו
 %שמ) .וסנעמ) 'ס לעפ לכ קוספמ סתוקלס סנעמ) תלמ דכלמו
 :ירמג) דכ(כ  רכד ןי6 יכ  סנווקסו ' שי תלמ ףיסוס ('ד ז"ט
 לכ סנסו ,סיוס תכס דספס לכו ,סנתשמ ככרומ לכ לכס
 < .ןוילכסו דספסס לוכעכ 65 ,  סיוסס רוכעכ וס סטוע ל5סש

 שתמ לכ -כ"ג [יס 'סמ סנס | ,וסנעמל 'ס לעפ לכ יכ ירת(\ (ג | =
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 רשפמו , .מעלג יהוא תואר ואנו
 ּולָהְבְנְו , ודּובּכ רוא ּואְרְו , םֶבָבְל

 .ּולָּבְקְי םֶהיִלַע זתוכלמו לר ה
 ּולְלָהָי .ומשלו ומְשַב ּולְלַהְתִיְ

 ועָמְש וחי ותְרַאְפִתְו וָדה ,ה
 .ּולְלַמָי תורּובָג םֶהיִנורג םיִעְנְבּו =

 ה
 יִנְָעִת םֶרְסֶב ינפעדי ,א

 ינָרְמֶשָּפ יִּב ףִמּור דוע לָכְ
 1 יִנָפְְהְת פֶא דָמְעִמ ילשוה ב

 ? יִנָרְצעִת םא ּךְלהמ יִל םָאְ
 ִףְדיִב יִּבָשְחמּו ? רמא המ ג

 ? יִנֶעְת דע וש לָכּוא הָמּ
 יִנָנע ןוצְר תַעָּב ףיּפְשַנִר | ,ד

 ינרטעּמ ךֶעְַר הָּגַצכְו
 ָךֶניִבְּדִתֶא רַחְשְל יִנמיִקַה | ה

 ! יִנְרְרּע ךרֶבְל ּךֶמֶשתַאְ

 ל'"דשר תוועה

 89 (סנש ר"ת ו ק"ת סו ויסש) סילת5  סיקיטירקו סיקדקדמ
  סעות | ודימעס = ןולת(ס | ףעתס = סוקמכו = ,סוכ = ומיכסס
 5 ןשי סגְו .וכתכ הֶלַעִנְו סוקמכ ךכיפ)\ רולחוו ,ּלָאָש
 ,הָלְעְתִמּ



 הדוב יפמ רש ש שא תד .ך
 06 ּוליִכָשִי םְַו מישו ורכז

 ליִגְו ,ָךיֶבורְק תביש תוצר לאיה .ה
 .י וליגי ףִמְש ריבְכַּב רָשַא םעָּ

 ה

 ּולַאָשִיַו ,ויְדָיְסַמ ים לא יִנָּפ ולח  ,א
 ולָח נוצר שוקלמ לאו ,יִדְסַח

 .. הל זכְנ אּוהָו ּובְרק ויטחנ יִכַה , ב
 4 0 ּולעְְו ו ולד ובר ויָשעִמ ןכְ

 " ל"דשר תוועה -

 4 -- דככנס .ססס ת5/.ס9כיל ךכד לע) ךילע ומכ לוס ךמש
 / . ךתלש) ךינפ) סידמוע .סנווכס ןזכו , (סוס
 . ('כ 5"מ סיעסי) ודתי וליכשיו ומישיו 6

 .פ'ע6 | סיכוכק וימתכ | סנווקס ,סכ 5וסו -- ,יכ סוקמכ יה (5 =
 ףטתכ לעפס ן"יע יתדקנ ,ילָחיַי , ולאו תולמכ -- סכ "וסט
 = ,ירלכ לחיי  ,ךמקכ ולאו דק לטפ6 סיס סגו ,תתפ
 [ = קוס ריטס ילוט לכ סייסל יתלתכ ינו ; קוספ ףוסו תכתל טפסמכ

 ג יומס סדוסי 'כ סיס *לק תומוקמ סמככ יתיחר יכ | , דתיכ

 9 סוס ריסכ .ןכו ,,ף"ס6 עפטמ דגנ , דתיכ סיתכס סייסלמ
 95 = ,תודתי יתסכ 55 ןתו< דק רספ6 5 ,ולענו ,הלענו



 6 לד םֶרָחְ ול .ָאְְכ אָנ ףושמ | .י
 ל יִפְּב תאז-לע שונָא תַמשִנְ א
 ה תרזרואָמ יִבְבִכ ןרֶּב ןגכת ,בו

 ד

 ּוליִבְו אלָו םיִרָה ילע, דר  ,א
 0 ולח ָךֶתְומג .יִנָפִמ יִּ :

 / יב ,ָּךְנֶָל יגל דמי ףיה ב
 0 ? ּוליִהאְ אלו םיִבְכיכְּב רַעְגִּת

 ובָציִתַי ךֶמְשלְע םיִהְלֶא יִנְְו | ,ג
 (ז ולי ָךדְסַח יִשְנִא נב

 ל"דשר תוועה

 חיסו | , (סיללממ) ותופ ס)5ג רט5 ךוע ןימי ול זלמכ % ףוטת (6 | <
 כותכ וע ןימי סוקמכו .('י 'מ סיעשי) ךל .סלעומס ךעורו .

 י"כלו ,ךוע עורזכ (6"י ט"פ) סילסתכ ונ(0מ -- ך ק ימי ןפוידכ
 .ךוע ןימי 666 ןמיס 'כ סקלתמ סלעמל) ונ65מ יולס

 יתנכמ , דרתו עז .רססו , יכיס כס לע תדרי סלות ןתמכ רש% סת6 (5 | <
 0 . וינע ךתדירי לוכסלו ליכס) תלוי = < <
 לכוו ךי6 :סנווקסו .'ג ןמיס 'כ סקלחמ 5 ךרכ סלעמ) ןייפ ךיס (ג +
 םלונו לודג סתסם רתפמ | , ךינפ) דומעל | יכ9 ינחלמי ךי6 , יכל 1

 % לומ6ס סויכ -- ולסי 59 סיכלוככ רעגת ס6ש ,ךכ לכ ,
 . ((8ת018 (6) דנעלסעוו וניכע ,

 + ,'ס לע .כליתסל  סיסללס ינכ ולכיו כותקס סש לע 'וכו יככו (ד =



 ָךיִמינְתמ עַבְראְו ףיִתינָּבְשִמ תודידי | .

 ָךיֶתיבְּבְרַמ םָּתַתָ רוש םכ) הָיְַא ידה ב
 ֶתְומג וכהילע בקע תּונְחמ סֶהְכְו נג
 ָךיֶתּומְש םֶּתְדְַלְו ומָּתְכַרַע תַא םיִלָגה ד
 .ךיָתּוכָאְלמ רַפַסְל ְךֶתְשְדְק פָתיניִבְה .ה

3 

 ] 6 ךְליִח וכי ךְֶרְזִמ רואָּב ןוליגי .א
 ש ָךְלַצ ינוכש ךָב יקבַד פיגמה | .ב
 6 ךְלִמ ייגע ףיגָפל ףוטעלו ג
 נב יִמידַהְל ןּואיִבָי םילכד | ך
 (ג ָךְלָּבָת רפשי שֶּדקִמ טעָמ תיכיִלֶה ה

 ָךְלק עמ ּףקֶרצ יכא ףולה
 הָכְל ול רוזעלו אצ ךחְישִמ עשיר /
 ₪ ולְבְסּב םֶלּוע יִמָי רּוְוִתְו ,ח
 ֶלֶשִמ רז . והָתלֶאְג וע ןימי מ

 ל"דשר תויעה

 ףוס סי תעילק סוי , תספ לכ יעיככ סוי) סוס עויפס סטענ ילו6 6 :
 .יכ 'ס) סכיפ5 לממש ומכ ,ותרוכנו ופכ ס"כקס וכ סכסש סוי =

 ו . ג ספג
 .ףט ע םרסכ וס ,'5 כ"ז סילסת םוליפכ ק"דל ןייע ףו ט ע9 ו לע (כ <

 . וקלזנ לכת ל6רשי (;)



 תש םםוק - בז

 דוקע ויל רע םג
 -לָכָל אּוה ביִטִמּו בוט יִּכ ,ומ

 6 .דּודְג קיִמְרִמלְבְו , בירק
 יִרְחַא רקבְת אָג"לַא ,זמ

 רוקֶש ותָלַדלַעו ,ויִשעמ
 - הָשַעַי יניב בוטה = ,זי

 0% דיבָאְל םא תויַחְל םִא
 יהי רוא יִהָי רַמָא ,חי

 דמעו סּוקְ הָיצ
 רָשָאלְּב זכיהלֶא אָרְ טי

 .דאָמ בוט הָגַהְ ,הָש

 ל"דשר תוועה

 =, תופפתתמ תו(לוס יתט) לר תפעו ותלע רמ5 תות5 ךרלו ,(ג"י
 ., ותלע לכ5 ,  ךתו5 ךעוי "וסט סמ  סנווכס דודו עכ תנע יכ|
 תפס :סנווכסו , ךילע \ ליכסנו תושענ  ןעיע סמ , ותרוג .ונינע

 וסכלו |, סנולת | ילכ\ סתמסכ ןתו% לכקו ,  ויתולזג - ומייקתיש 1
 .סכס .סנייסת | תוכלסו תוולתס סג יכ ,סכוט) )כס .יכ 0 4
 2 . ךתירתפכ לתוי דועו , ךתיטפככ כוט יכפל 1
 דיו יל וטממ קתלתנע ,קוחל) סגו ,.פוקל יס כוט יכ 6 4
 , סכוטקכ .ונכקל טמפ 1



 ית
 < 8 ףָלְד לע לג

 . דנו עמ תַעָּב חֶטְכּו
 = דוקר תע ףָעִמַאְאי לא | ו

 דופָס תַע ףֶריִרַחְי לא
 שונא  תוחְרֶא דומָחַפְלַא \

 דומָח .ויָתחְרַאָו - רוצה
 שונא נזר דבעָת יִּכ ..ח

 רבעָת םיְִבִ יִדָבַ .
 . קיִרָו אָוָש םֶנְִר יִפְע חט

 רש יזא סרה ימיו
 רָשַא ףְלָמ ובעל בוט |,

 6 רוהָו רֶרָה ּותַאְי יל
 קיִחְּ בוט ָךֶדָבּש אוה ,אי

 דובָז לּדְחַי אלו , ןָמּוא
 בוזענ , ּותְצְע הָּמַמ ,בי

 6 דדו ער תל תֶא
 ירּפ ָךֶתיִשאָרְל הָיְהָי ,גי

 ד ידפה דועָו רוע ךֶיִרַחאְל

₪ 

 ל"דשר תורעה

 ,סיפודג  סוקמכ .דומעת לתו ,ויכללמו ללס תדע סוקממ
 ו , , ותכללמפ דר6פסק6 יזכגכ\ . סיסל66 סעעמ לע .ךתעד
 י % . לקטמס תתטנ סג , ןינע

 0 .סיטרסכ "דר ןייע | , תפי םרסמ ,ותפי (6
 2 / ותלעל וכת 55 ויקעמ ּותקַק .וכסמ ללקמס ןמ תוקל (כ



 .ה הקלחמ

 , תוצמהו הרותה ללהמ , םינונחתו לא תלהת |

 ,א

 דּוסְב יִמ יִּכ ! דומע יִּבל
 ו חמַעַי תיבָבְל כה

 . רַבְּד תּואְרְל סרָהַפִלַא .ב
 ְי (5 דוקי דקת לאו , רֶתַמ

 לַדָח רּוצַה תואְלָפְמִמ ג
 6 דוס ךָל תושָר ןיָא יִּכ

 לֶאְו , דָר ותּוכָאְלִמְמ ד
 (ג דמעָת םילודג םקמָּב

 ל"דשר תוועה

 דוקי ת)מו , אל) למו) יופכ סיס לא] סוקמכ -- . ףלשנ סיסת ןפ (6-
 . סלומק ד"וי) סיו6כ סתיס =
 יתפכס סתגססס יככד לע 595 , תופלפנסו סיסנס לע סנווכס ןיפ (2 |

 יתנכס ויתוכזג לק לסלסלו  רוקת) לדת: כמ6  .וכ) סיככומ =
 : .ןדוסי ןוכס) תוטכ ךל ןיפ יכ ,ךל תטכומ
 ל דל לכ5 , ודוס ישו ויק(לקמ דתלק ךמנע כוסתת 0 )



 תַעְילֶכָב .הָנְִ רָשָא קּושָחייִמּו
 םיִרָבְּד 15 הָאְרַתו ייִנָפ יִלָא

 ָךֶעצְר קיִפָי סמ ועָסְנְּכ .ב
 י םיִרְדָחַּב יּתְבְָשְּב ליעוי אלו

 ,אי

 םֶהיִשַעמ הָנמָא פַה הֶשלָש א
 ָהיִכַא רות חצמיישק

 םָהיִגש ןיּב הָטָסְק לּפַהָשְּכ ..ב
 י ֶהיִִּב ריִרְפִהְו אָּב םֶרָיִעָצ



 ינוכמס , תורבכנה .םביתורגא לע , תוחעומ - ינפ הנהו ,
 = הנעיו , .םכמש לודגו ל , ןהיחוקרב ינודפרו , ןק

 .:ןמא , טכמול /
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 םיִנָבְל םיִתָּב תּומְּדדהַמ יִל רּומָא

 המופ תקָרְקְִי הָזְרק ךותְּ
 םביִנוטָמ .סֶרא ןיִעָפ יקי

 עס .הָמיחְו ץֶרֶא רפע םִיַמְּב

 .ח

 םיִנְדֶמ יד ללב
 םיִמּוצעָה דיִרְפו .חַצָמדְ

 םביִתיִמַעָה .ריִּבְִ קָדְצְשְל
 ₪6 .םכִמּוקְיַּב םכיִמילָש בקו

 ,ט

 הרָמְדַא רַעְבְנְִּ ָךְלָמ"הַמּו
 הָמקַרְו רוח תֶלָבְּת ושּובְלַמּו

 2 ול להב וכּולְּב

 6 שווה ' י הָמּונְּתִמ םיִנָשַיַה רֶרַעְ



 הפינה ןופצ \ , וימש ורדקתה המזמ ינינעבו ,6 וימשג
 נא וינפל וארקיו ,ךרדב יהומדק ,וימשב הפיערה  ןמיתו
 שנה תאז ימ ,יבבלב (כ הרמאו , יבשחמ םהילע ררועתה
 מו ,ידידיל םא יכ הז ןיא , הנובלו רומ תרטוקמ ? הנבלכ
 עניו ,ויתחקל ,ןכ יהיו ,ןכתי םדבל םהל יכ ,ידיל אבה
 ,.(ג רכזנה שישיה םגו  ,ויחתפ ינועשעשיו  ,ויתחתפ ,ויחקל
 0 'פנהו , ימחר וילע ומהו ,ימוחנ ול ורמכנ ,רכינ ויללעמ בוטב
 . ,יחכ יפכ ויתרזע םלואו ,  תגשמ דיה ןיאו ,  תגגומתמ ויניעל
 עד יהו , יתבהא תולצע , יתבושת הרחא אלו , יחישב יתודינהו
 , תצצורתמ םכידע ץורלו , תצמאתמ םכב שפנה יכ עדוי דעו
 ""יתחמש בור עדוי םגו , וננוצרב םימיה ןיאו ; וניניב קוחר ךא
 .ן םכירי ופרי לא ,םכדסחב התעו , תרחאל יתלחותו , תרגאב
 (ךודה-ךרוא ילול , ךרוצ יל שיו , ושלשו ונשו ,ושדחו ובתכו
 דנ שי ול ., (ד םישדק רדס שורפ , םישורפה לכמ יל רחבל
 , ורכד אובי יכ ,ורכש תא ןתא ינאו , ונקיתעי רפוסו , ונקינעי
 ,םכרו םויכ ואלמ , םכשרודל שוררל , םכשפנ תא שי םא התעו
 .\המב ינועידוה ,ונממ ינושאית אל םאו ,םכדוד ץפח ואלמו

 א תוועה :

 וכ סקג סלמס תקכוס יפ) וס  ןומ(כס | וימטג יכ .ספלנ (6
 ּד . (ףוג) סיפוסוליפס

 . הָרְמאָו (כ

 סמ סלעמ) וילפ רמפש כתכמס ?יכסש תילטס לוס נ"ספכ (ג
 ןמ ספרככ ףסוי ל ולוכעכ ופילמס נוכרכ ימכתו 1 כס

 סיקדק לדס 'יפ ססל תולש) 0 ימכס ול דועו (ד
 ,.(? ססמ 365 6וסש ךפס) 15) ףסוי 'ל 6 סילמנְס

2 
 א .



 , יניס םתחת וכרד רשאכ , םהינפ תא שורדי יוי רובכ שר
 , רסוי לב םדוה דימת היהי ןכ ,ייוי דובכ םהילע וכלה רשאכ

 (5 ירמ םה םה , הבכי אל םרנו , הברי םראפו , רסהי לא םדובכו <
 'בר ,יידמחנו יבוהא ,ידבכנו ידידי , תוילגרמ תרבחו , -
 םיבורקה , ינויערב םירשקנה ,יגיעמ םימלענה ,(כ ינולפ ברו ינולפ =
 ךיאו !(ג םיברקב םיהו ? םיבורק אל ךיאו , ילעמ םיקוחרה ,ילא =
 ביצהלו , םתלפת עומשל ןוצר יהי ןכ ! םיקחשב םהו ? םיקוחר אל <

 .ןמא םולש תרתע םהל הלגיו , םתעומש
 שרוד ע"נ ויאמ 'רב יולה ףפוי ינא ינממ /
 רשבתמה ,םכמשב ךובתמה ,םכתבהאב הגושו ,םכמולש '
 רבא יל ןתי ימ ,רמוא םכללגבו ,רמוש ךוד די ,םכמולשב |
 ! םידידי תוארלו , םידודנ קיחרהל , הנוכשאו הפועא , הנויכ =

 , 'תלחתמ יתלפת התיה ךכ ,םידחא דימצלו ,םידוופ רושקלו
 ,םכתאמ אבה , ינולפ ינריעה זאמו , יתירחא דע , יתירב תאזו
 בתכמ !אבומה דמחנ המו !אבה רקי המ ,םכתוגא איבמו
 ךופב םהשהו , םתצבש תלכתב רוחה ,םתחקל בבלו , םתחלש
 שישרתב וירוט ,רפש יומא ןתונה ,רפסה אוה ,םתצבוה
 ורבחתה המכחה ינינעב , םיאלוסמ זפב וירבדו ,םיאלוממ

 תווע ה וו כו

 .למ ןמ סיככ רפסמ (6 |

 כתכמס ףוגכ כ"ג וכתכנ 55 ילוס\ . תוממס תח כתכ 5% קיתעמס (כ
 . זולתס תיק סרוי רט(כ. 1
 . כנו כלק ןמ (1



 לָבָה לפַה הָאְר לָבָּת ןָבש הָאְר
 לָבָא ָךיִרְכִמ שּובֶל הָחְמְש יִדְגְּב טושָפ

 לָבָת והומבְו ָךֶמִע :הָלְבִ רָשא
 .לָבָתַב ְךְלְמַע לָּבִמ ךֶקְלֶח אוהְו

 ה

 יִבּו תַרָּב חַרָא יִכָצ יִבָהָנ דָנ םיי
 ךָשאר לַעְמ רֶס יִנָא :רַמָאְו םַאָמ

 יִרָמ ₪ שי הַמ יִרָּב . המ :הְְָּ

1 

 עגימ ןבא ףסוי 'ר לש ומשמ יולה י"ר בתכש בחכמ
 . אנוברנ ימכחל

 בלבו , תולקלקע ירשימ , הרשמ יפולאו , הרות ירובגל
 חמו , הלוגה ילאוג ,םישגנ יוי לא ,םישדק ישדק ,תולסמ
 תובבל ירבו ,תובדנ םע , הלואגה טפשמ םהלו ,הלוחה
 וורוהלו ןיבהל םינותנ ,ובציתי וילעו ,ובצוח רובכ אסכמ
 םהיונ לע דומעי ,  יניסב דומעל שקבמ לכ , תורואָמל ויהְו



 רְ / תמש
 הָּבְרַמ יִהְּתִדלַא ףצו = =

 םַג , םיִמָכַח בל :בּונְגַתָו

 הָּבְָשִּת :ביִצעְויִה תַצָע
 .לַמְסַתְלַאְו עַשְרֶתְלַאְו

 הָּבְרַה יִהְתִלַא קיּדְַו
 ךיֶעְפַח ּואְְְָּו

 ( הָּבְרִת ָךְָל הָבּוטילָכו

 ג

 תּולְצע תַמָכְח דל יוה
 בוא .ּואְרְק. לַאָה תעלו

 הָמָכָמַה ןיעמ ּומְתְס פה
 בואָשְל םָעָנמֶא אל יִנָאַ

 יִתעּד לע .יִּב שיא אָנְק םָא
 .בּואָכַמ ףיִסּ  תעַה ףיָסּוא

 ל"דשר תוועה

 כ ,ךפתס לע סמתת 35 , ךינפת ולמי 9 סו :ל"דמ רמ6 6
 /סמכת לכ יכ לקו 59ו , סמודמס סמכתס יפ) ן6כ רכד ללוטמס =

 קיתמלס סמכתסו | ,רוופת קילו לכס | ,ונמלפ ת6מס0 סתמגמש
 , ונתפוזל יפי קר .וכמנעל טיסה סקמגמ ןי6



 | לכ6 ,  סיטותס תתת | תלפונ סנניחם , ליס סמ ךספנ עד (ה |.

 .ןיכת רמולכ ,ל\ ילכ רפוי ךפילמי ךכ שיש סכשתמסו תעדס |

 ₪6מת סוקמ לככ יכ .סוקמ ילכ וס רש5 350 סוקמ לככ טקכ (כ

 תו סיסתו ,ךממ תלפומכ רוקתל ףיסות ל%ו ,דומעו (ג

 הָל שקבו .איָהיהֶמ ֶשְפנ עד
 ָךְנִבְח איה .יִּכ ןיִבּו ., אָריּב

 ךְבָשַחְמּו ךמעד ףַאיִצְמי ,רס
 6 ָעְבִמ 0 יִלָב רצוי

 ךיֶהְלֶא תישאר ל תיִשאָג ,הס
 נא תיִרָחַא יִלָּב ןורחא

 בקמ יִלּב םיִקמילְבְּב שקב ,וס
 6 נז רָצְי ןֶמְנְָבְבּו

 םֶהְּב תּושַעל ויָבְרִּד דַמְלּו זס
 וג ָףָנמֶא תאז"לּב םיִשְו דומעו

 ל"דשר תוועה

 / , ךניכת יס יכ ןכוכתסו ,  סללכמ וס ימ םקכו , תינתול
 / - נסו ; (סניכת ידס תמענו ןוטלמ) לכטסו סניכ  ךל  תנתונס

 ., ףוג = וככיפ ( פנס 5וסו) /ךכרקכ רש5 תוכטתמס לעכש ומכ

 ; ךכלכט סעו ךתופ עדויו ךניכמ %וסו , סשלנ יתלכ %וס ?לוכס
 וכוסכ לכ5 ,  סז רת6 סו סיתכ ינטכ ןיבה לעפ ריכוס ללופמס
 כ , ינספ |: 55וי ינטסו ,יםילסל 55 ןוכלרס יכ , תופפתתמ

 , לכס ןסו , ןמוס ןמ סלעמל ?וסש ימ ןמז לג טקכ ןכו
 . וס7למת ןמז לככ יכ , ןמוס

 , ךינומח -- ךל .יתכמ*ט סז לככ .סמלע סנומ6 ןימ6תו
 .סכ ןמ5 ₪ סינכ ומָב



 ֶרָאְּב ומ הָקָש סמ .דנ
 ךְָפַג לוּפְשא ףְל רַחְבּו

 ירק סיו] אה ,הנ
 (ָךיִגִמִאמ םָּכ ןֶמַאָּפ

 טיִּבַמ רָשַא ןעלָבְל .טופשו
 ךיְניִעל ךֶטָקֶשֶמְּכ ןַהּב

 איִבָה ְּךְשְפִנ רֶסּומְּב רָהַמ
 ךְיִאְו רעְמ טעָמ דוע יִּב

 סלע דוסָי תזיָהְל ץּורו הָשּוח

 ₪ יָנְְ הָנְמִּורִת א יִּכ
 יב םיִש םָשבְּכ ֶרְכ

 6 ףיִנּואָש םיִשְחַמ ּוהָי םֶדָמ

 םביִנמָטַמּו רֶצּוא בֶהָאָת סא
 ףיִנּומְמ הָמיִש בָלּב תורות

 לַעָפִמ קחְל ָךֶתְנובְת אָצּה
 ףניקְל ךֶקֶאְרְִּב הָיְרַּפ

 םיִמְלועְ םיִיַח ראב .ָרּואְל ,בס
 נכי ידש לאו ןוּפָה

 ל"דשר תוועה

 ןיכט) וכ ןמ6ת 36  ,ותכ \5 ותות%\ \תס5 ןיגטל ךכ ןימפממ ימ 6
 . ךתכ 16 ךתות5 , ךתס% ]|

 , קיד  תונלק סנממוכת ,סלוע דוסי קילו ( ,
 ךפונ :סיִסי סרטכ ,ית ךדועכ (םיכוטס ןיסעמכ) כוע ספ ל סנק ( 0
 . ךיתועונת תימסו ךיתוחכ ולטכתיו סמוד ₪



 ךתְְלְּב בוזע תונק הָבְוע
 ךיִגָפל ל רָשַא הָנְּ

 ךָרּופְל רָבְ ל ןּמ

 נימי םיִרָחַאָא םג
 6 ףיִנידקָפלָּב הָיָה רָמּוש .

 לשומ הָנֶת ףֶתַעַד ֶיָצַי לע .חמ 2
 ףיִעְראָוצ ןח דיִבְר לַעַ -

 ָךְעשֶלִמ םיִרְקֶש רָפֶה ,טמ
 ָךְגְֶנּב בכ טובַחתְדלא

 \ רַחיי יִהְּתלַא קחושו גַעול | ,נ
 | 0 ָךָנרְת ףא לע הָלְָּתִלַא

 רָמָשָהְו םיִש םיִָפְכ םיִשָנ ,אנ
 \ ָףָעהְו ךֶּתעד ּובְנְְיְרַפ

 בלב ןיִפש רמְחַמִסִא ,בנ
 ָךְנקָו טבומ יִהִּת ףוסְל

 .ףיעמ בלב יג עד .גנ
 (י ינו יִאְצּומְל ןיעמ

 ל"דשר תוועה

 . סיכת ךדוס סלגת 5לו , ךיכמ6: ךיתוילכ ויסי (6

 יז יקפסש דוסס סנומפכ רומש ; סדוס ךל ולגי סילת6 סו (כ

 . (ת"י ם"5 ל?קזחי) יפלכ יתמת סלעת ןוטלמ (ג
 , סלעתד ילוסלס ירת כו לניע (ך



 , דעָל רומי הז אל אל ,חל
 ךיֶנגְו דיִמָת /הַחְּד ב ד
 תל רָּבַהְו הָנִּב ל

 6 ףיִנזאמְּב .םֶדֶא .יִנּ לוקשו

 ָסיכְב בָהָז ךְלשי פא ,מ
 יִנְתְחַמ בוט ל הָיָהְ

 חַטְכָמ ָּךְל בָהָו 'בושחתזלא ,אמ
 6 ךיְנְבַא תיִּבְרַמ רבתי

 ֶימְּב יחי אל יִּכ ,במ
 ךיִנודֶז פל יִהָי אל םג

 םֶנינְקְּב אַטח אָשַתְ לּועְמִּפ ,גמ
 ךיִעְנְל לּבַה בוזעמ םג

 ָךֶמיקְמ אבָי שיִאְל עגיִּת ,דמ
 ( ףינִמְל הָנְקִּת םַגְו הָנְבִּת

 ל"דשר תוועה

 < סדכ(כ .ךוניעכ .סנייסת .ויתופנסו ןמוס .תונוסמ לכ : סנווקס .סיסתו
 . ספרו :

 לוקפתט) ךינופמכו , סנטק 15 סלודג , ךתלעמ פיס סמ עדו ןנוכתס 6
 . 77 ןכ5 % יס 551 ,  סד5 ינכ רז סג לוקס ,(ךמלפ ססכ ]|

 : 0% תתו ךל תת"
 = 55 סו לכ סעו , ךינתתו ךיכולקמ לתוי ךל ליעוי = ךסיקכש כסזס (פ1

 סילסס ךותכ ת%ימנס תכתמל דכע יסת לו , ךתטכמ כסזכ סיסת |"
 ךתיכ = תיכרמ לכו | ןוטלמ תיכרמ = . סינכ6ס דלות [יס לכו

 .(ג'כ 'כ '5 לחופש 1
 = = >,(סילכד תמו" ןושל) ךתוננכ וכדי ךתומ ירת(ש .סתופל מ



" 
 ה למ 0 םִא

 נק לאו הָצְעּוה
 - הָרְמש הָלַמּת םִא .אל

 (*ךנוכּפִ ןכ ₪
 רָבָדילְכּב ות ףשפנ םיִש .בל

 6 ָיִנָדַא רֶשי יִלַע הָנְבּ
 ךְָלתֶא רקוהו דָבַּב ,גל

 ףיִנְבְל כָא ךֶייָה ריכוו
 קי הת םִא הָנּובְת יִּבַּד ,רל

 ני ףֶפוצ ףל ברע
 6 הָאְר קחְכַמּו הָפצ ,הל

 ףיִנשי הָפוצ ּמָּפ ריִעָה
 2 המ .תאבקל דת ,ול

 8 == 0 ףיִנויִעַב תּורָצְל ןָמֶה
 צ ךיִקָפ ויָמּונושְָש הָמיִש ,זל

 0 ףיֶנושָש ויָתואְלְּמלְּכ ג

 ל"דשר תוועה

 . ךתוכ לפשי 56 , ךתלודגמ דרת 05 ף% (%
 [ויסיו = , תיע:מ(ס ךכדכ זות6 רמולכ , ךותב דמוע דימת סיס (3

 :ןפכ ל ןפכ> סיעונ לו = , רסויכ סייוככ .(ךתנסנס ידוסי) ךיכד6
 . (תוונקס ןמ  תתשל)

 5 תפכקל | ךיתוכסתמ | ןכסו ,  תוטערופס ןמ ם(יתת 95 (ג
 :ןימ סו ,סטק ךידוקפ תכית לכ6 ,ללכ ךכד ןכומ סוס תיכס (ד

 6 וגלמ דקפל 5לו ומכ) ןולסח ןיכע סטלפ) ךיר5 רפוס תועט



 ךיֶנותְנ בוט םֶוקְמְּב הָמִש =
 לוּ יִתָפ הָנַעְּתִרַלַא ,דכ

 ָךיֶנְּב הָפְרֶח הֶעְמְשִּת ו
 תַפָשַאְּב ריִפַ הָכְפֶשִתִלַא .הכ

 6 ָךיִניִנָפְתֶא דָּבַכְו רקוה

 דָחֶא שיִאְּכ םֶרֶא יִנּב" לכ םיִש | ,וכ
 0 ךְנורכ ןואְבּו "ל ןּוהַּב

 ףיִרּופְתַמדלָכ יִבְּכ ןָכֶה .
 ךנְְכְּב רָבַע לַעָּכ לושמּו

 רֶש וא שארל הֶלַעַמ דמַעּת םִא ,חכ
 (ג ָיֶנעמ יִבָבַּ הָמַחָלַה

 לח הָשַע ַחפ ד 5 ,טכ
 וי ָךָנְקְּב לדּכ לאְש אל

 ל"דשר תוועה

 מכת יווכ סיליסכ ינפכ ךתממכת ירכד רכדת 6 2

 שיפכ .ךיניעכ .ויסי לטועסו ןוסס ןיכעל  ,סיוט סלכ סד6 ינכ כועסת (2
 תלוכיס ןינעלו , ךקתד תעסכ רועו דעס ססמ סוקת ל6\  ,ינע

 : , סילעו סינזולכ ךיניעכ .ויסי (קיזסל) /

 דגנ ופיפס סתלסו | , ככלס 0 יסת 95 ,רעו 280 סיסת ספ (ג
 , טפטמ תוטסל וטקכי סימעפ) ס5 (סילודגס דגנ רמולכ) סיככוכס

 ..לטויסו קדוס דג: רכד סוט תוטע)| =
 ךכ .לופי 95 ,לדו יכע סיסת 05 ף6 :  סנווכסו , ךלקמכ , ךכקכ (7-

 , סלוכגכ\ סמקתכ ןמוס תוקופסת ?וכס ך6 , ךפ6 רחי 36



 על רָקַמ בַהָעת סָא
 = ָיִּנַמז םֶדָא יִנָּב רוּכ םיִש חי

 כ אָצְמַת גיִסְו ןוחְבּו
 % רָמְשָהָו םֶלָּ בושח םיָתוה ,מי

 - ףיִנשְמְק לע טָאְל ךולַהו
 אָפְרַהְ הַעְפֶא רָשְּב םָמיִש ,כ

 6 ףיֶנְמָפ שּורָמ רוסו קַחְּו
 1 ּ ךיְניִעְּב םֶכְמ הָיִהְתִדְלַא .אכ

 . (נ יֶבופצ םיִשיִא ּוחְכְשַי ןַפ
 4 ָךיַפ מָּב בידָנ 6 .בכ

 | ד ָףיִגנע סקר הָחְלשִ לא

 2 . םֶרָאלָכל ןולק ףּושַחֶתְלַא

 ל"דשר תוועה

 :לוכו ףללמל ךל סנייסת  תועכסו תוכועס ויתולוקו סד>ס .ינמז (6
 / תונתטסכ וימעמ וכתשי 59 \5 ונתשי ס5 , וככל ת5ַ תעדלו ןותכל
 | ןחכתש סיטנ6ס (כוכ) יכ 65מת תפוס סניתכס ךתוטעכו ; ודמעמ -

 .- . ףסכ לו גיס סס

 ! ,סיגותס תקל ליעומו כוע ולטכ סנס , תיממ סעפלס סר5ש פ"ע6 (כ =

 . נו ,תיעכס סתודממ קחכתת , סדזס ינכ סע :גסנתט יור ןכו <>
 008 .ססכ םיס תוכוע תודמ תלק ןמ תלעות לכקל ס(מת

 (-- יּופָשִחִי 5 ות כ שי סוקמכ ילו (ג
 . לקט תתמכ ללסתמ םי5 ןיפ סעגו תולו סיפיענ (ד
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 כ + 3 .
 וש ו רו" שנ . צו ן/ וא

 הנוצר רְָביזילְכַל קפה
 | ַח סעַּב םּויְב לושְמו

 הָגַצ שמ רֶשֶּבילֶכְב דָפָח ני
 6 ָךֶנשָל סקְגהֶל ות

 יניר ידידי הָטיש ,רי
 ֶּנאצּכ םיִלְלוהְמ בוש

 ָךיִאְנשְמ תֶאְכ רוקח ךֶסימ ,וט

 ךנְְב םָיִבוהְב חַמְשּו
 ָךיִנידָו .הָּדְנְתַהְו הָדיה זמ

 ָךְניעמ הָבּושְו , ביזעו

 ל"דשר תוועה <

 "8 ךותכ טז ת6 סו סילתוס יוטס סדוסי 'כ יככד ויסימ לכדס קופל
 " ףגגמ יסי לטכ לכ סע סטעתש דסתס : סלתת רמליש לוכד ידכ
 " למי כ"תמו | , (ךלט ןיז ילכ סיסי ודכ) דסתס למולכ) ךתננו
 ךנוש) 55 יכ במול יתעדכ סלע רככ\ ,סקנסל ךכלת יסת ךנושל
 = = ס") יתנו 5") יתכ יכ] ךינוטכ 15 ,  ךיפנוסכ 505 , ררוטמס כתכ

 / = םקנס) ךכלת סיסי (ןכ> סדוק לכוט) דסתס סנווקסו , (סיפלתתמ
 = , (יסס ומכ ךנוש) תלמ | סייק) ןקתי יכ יתיר  כ"תלו .  ךיפכוסכ

 סשועס ךקוש) :כמ6 סנסו ,דסת תושע) ןכתי ןוסלכ סג סמ יכ
 \ 7 .קתמכ וכ ., ךישטוטמ .סקנס) ךכרת סיסי לוס רעכ לכ סע דסת
 < 75 ,וטוכמ ךיפכוט ו2ליו , סיככ | סיכסולו כוע סש ךל סנקת ךנוש)
 + ססטמו קודכ סו , סמגו קולתי וינט , סעכ\ סלרי עשר

 8 /[ינש .ךרכ - , יולה הדןהו יבר]



 וע םיִשָת ְּתְמַחְלַמ
 0 .וְנומה ירומו תמש <

 / < בל בוט לָבַשו ןח םִש ו

 = 5 = ףיֶגִדְס ענְצַהְו רש |
 ָךֶֶדֶה םיִרָשיִמּו טָפֶשִמ 1

 - לפתַבַהַאְ בוט םָש
 ךיֶדְנְס ףיְקְחְו הָרּת חח

 ָיִגָרַע :ָהיֶדסְו אָרְקִמ

 ךיִמָאְּכ הג הָנְְס מ
 י ָיִנְבּכ ויָתויִשקְו דּומְלַ

 1 ךיִרְבח טלה םַגְו ימש
 | ךיִנַכְש יִפָא :בַבָו יס

 ָךָצוְמ םיִש הֶכְחְרְּכ לק ,אי
 ( ָךָעלְמ םיִש הָנּובְּת לַצְבּו

 ל'דשרו תוועה

 . תו55 ןפוידכ כותכ תור י3 סוקמכו ,סותס לככ ןיכס)\
 | . ךתמתלמ יסנ5  ,ךיסכ5 .סנווכס , ךינומס (6
 | קס ויסיש ןפולכ , ךמיס .סתוכ תויככס תוכ | תויסו כועס סמס (

 -ןתוגס .ק5כס לע כועס ןמסכ = ,ךינמש ויסי )6 = , ךתו< סיכסומ |
 . - קותלמל .כוע םיכ |
 תלוד סיסת ך5 ,סעס ןומס ירכד עומשל תוכותרכ ככעתת % //
 ..םוחְר ת5מוסל הָבָחְ . סיקכתס יתככ ,ספכתס ל: ךנט עכק |

 1 + תּובוחְרְכ רמו .רטפ6 סיס לכקו ,סנעמ ןוש (ןס |



 ,א

 ךיֶנִעְב הָרקָי ּךְשְפַג םָא
 ףָעצְכ הָסֶר הֶלְעְמ וא

 הָפַה םּולְּב ךֶסּופ יִהָי צי ב
 6 ִיְנְָאָּב לּושָמַל םגְו םודל

 ּףךָשאר ילע עביב יָהְי לבש = ג
 ביִנְתְמְּב רּוזָא יִהָי קָרצ

 תיִנְ ּותטילֶכּב ָנל ד 1
 6 יְנּונְש אָלְפְמילֶכְכ תּוריִל 4

 .ל"דשר תוועה 1

 . / כ") סיגסת) ךסוס) סעוע סתס ומכ ספס סולכ ךכלי יסי (6
 תת יתלכל ךינופכ לוטמת סגו ,  סילכד סכרמ סיסת 105 ןפולכ
 .ןכויט .ידכ | ת"לדס | יתשגדס | .ורכדי רע8 | סירכדס לכ כל

 5 0 דק ןקתי .סגו ,וילכתו ןלסל םד) ןוממ לוסע = =
 % ' (םלֶלְ לסת 2



 ל רצ פה מומו ָָּה שיא כ האר |
 ן < .ןוע ידמחמ מ ל גלה מ ינְבּב גורַהְל בָבְל תָש ךא

 1 2 ןיז ןּופיִנְו בימי הָזָתִא יִּכ הָמָהֶא םיקוחרה םִונָשַה לא

 = קיל ורָמאי הָרְוהְי דעְבּו "הפח יל ּורָמאיָו ףסוי דַעָּב לַאשֶא
 : 1 1 : . ל

| 



 לאעמשי תוכלמ תלפמ םולחב האר
 .1180 ץ"תהת תנש

 ממ ַָמְו רו
 ? ףמְלָמ רָשַא הָוַה םּולָחַה הָמ

 0 ּףֶאגוש ךַאְרֶה ךמולמ ילוא .ב
 < ז ָּתְמְר הָמִאו לָפָש יִבְו לד יּכ

 [- הוא רָי ףופַא : רֶנֶה ןֶבְל ורְסַא ג
 תְמַעְז רָשִא ֶּמְרכְג במ

 םולחב םִמְישו תיאר לָפְש = ,ד

 0 רֶכְכ ןִּפ ץיקָהְּב ילוא
 הָוָאִג לָּכ ָּךָל ץתִּפ ץ'תת תַנָשּו ה

 תְמְמְז רָשַאְמ רּופְחַמְו שוכָּמ
 "שונא אָרְפו ףֶמָש אָרְקְנ רָשַא ה ָףא ה

 :ָתְמְצַע הָמּ ףֶרָ הָרְבְּב המ
 "ברבר לֶלַמַמ םּופ, אָריִקֶמ הֶתַא

 תְמָמְלִג לוב יִשדְקְּב רָשַאו
 "אְלורפ יִלְגְרֶּב אָניִט ףסַחְו הָתַא ,ח ו

 חְמְמּורְתַהְו ְתאָּב תיִרָחַאְּב
 תָחמ יִד אָנְבַאְג, לֶאָה רלּוא .ט

 .ְתְמְדְקַה רָשִא ףל םלָשְו 'אַמְלְ



 רָשַאַּ ועָמְשְּב ינוא הָמְעָג המ

 !תֶקָמע הָתָיָה ּורְכְְּב יִשְפנ
 הָפְסָי ּהָחּומְּד תֶא ּהָמזַתְּב ךא

 < תקתעמ רעל זבולֶפָכְו חַבָש
 הגעת יִנושְל , קָחְצַי ריִבְגה ,ָּךְּ

 תָקָסְפִמ אלו ריּבְחִמ ריִשֶו תחֶצ
 תיִרָּב יח יִמָי ךֶסַע הָתְרְכָא יּכ

 תקַתוש יִהְּת לב ךְלְלַהפמ
 .ןַחְו ךיּמְנָשִמ םָּדקִא תאז המ

 ז תקְבְרִמ רֶקָו יִניִמ לָכְּב ָךָשְפנ
 ועקפ ןָחיִלָהֶא תוביְִגה כ

 תקעומ הָנְחִמ הָנּבְּת יל
 הָתְְר הָנּובְמַה יִרידְּב ףָשַפנ

 תקרִמ תיִרחַא היֶמּלעַתְלּ
 יהְתּו בלב הל ןק.. הָאְצְמ יִּכ

 תֶקָפִרֶתְמּו ךֶמע "העָשעְתשמ
 ער .ליִחְנַהְו הָבְרּו הָרֶּפ ןכָל

 ! תקגעמ דיו ףָל הָביִדְג םור
 בעו ךיִנָבְל םיִנָּב יִנְב הָאְּ

 ! תֶקצי .הָיְהִּת םֶהיִלַע דָסֶח



 ה

 0 הָשַפּות ריב גֶלָש רֶקְ הָלְה -
 תקָלְוד שָאָּכ אּוה ּויָבְרְק תניב

 הֶלַעַת סֶרָחָּכ שֶרָח יִלְּכ ומ
 תקָצְומ איִהְ םהש יל שיגנ

 ביִבָס לע- םיִלְלְצ תַחּפ ךלַהָי הג
 תקָחּוש םיִביִכְלֶה תִיְכְבִל הָנ

 םיִסְר ָהיִנְפְּב ּהָתַעְמַדְו חַמְשַת
 תקָריז קָנִמ הלב קור

 לּוקָו סיסש לַעְּב םיִס לוק לע שיִשִת
 תקָתְמַמ רסְו תֶגָהִנֶמ הנ" .
 דַעְּב הָמְלִע.ןרְּ הֶלע דַעְב ןרֶת

 תקשקפְשִמּ תֶרקְורְו ָךֶסִמ
 הָרַמְש םיִרְמְשַה ַּורְל יִשְפִנ

 תֶקְָבח דיִדָיַה יִבְל הב יג
 סַהַה ףיִצָתְו תָקָמשְמ פור

 תקַתַרְמ יקחְר םיקשיחל ּוחיר
 ףְַו לפְכיו הָאְנַי פדה ףיעְסּו

 תקָפיס ףַבְ רּופָצ ןרָּב רֶמָּת
 יִנָּפ דָּגֶג הָוְמְִשִמ הָפְפִנְתִמ

 = תקָחוש ומש םע לָבָתְ קֶחְצי
 קוחַצ יִל םיִהלֶא הָשע < אלה : רמאת

 !תקָוחמ יִנַא צי תובעָב יִ
 ַבָש לע ,יִרָמִמ, ביִשמ ןיִאְו ,רַמוא

 תקָהְצִמ העָמֶש ןָנאָו - ורוה
 עְרְו בוט לא תַלָחנ םיִביִדְג לָּכ סָש

 תקַלַחַמ יל בוט קב מש ןָבְא



 < חמ לא בי ּוננּוצְנ יבוש ,חל
 ! ְךימְבַמ ץֶרֶא ל ךצפמ

 .כ

 ,םותילא קחצי 'ר תלהתבו ביבאה ינשוש לע

 1 תקְגִי הָמְיָה הָדְליִּכ ץֶרא א
 | תֶקְְיִמ .בעָו ליִמְתַא ויִתְמ יִמְשג \(-

 ייתְַב חמו הָלְב הָסִַח א ב
 - תקקוש הָבָהַא תּועְל שנ

 ןַמְז עַגְנ יִדע םיריד תַעָל הקֶשִמ | ,ג
 תקָשוח בָבְל אָפרִנ זכו ץיק

 תַבָּכ שש תַמקְַו ָּפ תַגּורְש שּובְלְּב ,ד

 . תַקְגּפְהִמו שּובְלִּב הָגְעְתִ
 | 2 ףיִלַחְמ תומקַרֶה תופילמ םוי לָּכ .,ה

 | תַקְלח תּוסּכ ָהיכְכְס לָכְל
 ךופהפ םיִמְמְצ יִנַע יל סמ | 1

 תָקָרָּב ןיִצְו םֶרא ןיעָל רד ןיע
 םיִּדִאְּפ תע, ם תַע קירותו ןיִּבְלִּת = ,ן

 תֶקָשּונ הָבַהְוא הָיְבְצ ליִשְמַפ

 בּושְחֶא דע דאָמ ָהיִחְלְפ ופי .ח
 תָקֶשּוע החיה לא .יִבְביִכ יִּ

 תַבּב והונְומָש יִחְלְש ספ ,ט
 תקָשּונ הָּכַהַא יִפְשַרְּב ןָפָ



 יקֶלָמ ןמו ןוהַמ הָלַאְשֶא אל .הכ =
 ךנְֶמ רּוגַח ףוֶּפְע טוחמ דב

 ְיְִפְש ןיּב ישְבַדְו יִכעַי .וכ
 ְךיבֶש ינָש ןיִּב יךומו יּדְרנ ומָּכ

 יִנַא ול יִניִמָי לע. םָוְּכ ךִתְמִש
 ףיּועורז לע םֶמּוחְּכ הָיְהֶא

 הלעי יִלאמָשִמ יִניִמי תַבָשֶא .חכ
 !ָךָיַמּולּולְּב תַבָהַא הָחְּכָשֶא םָא

 הָרַעַי יִרְבוְּב יִּבְל דודג רַטַה ,טכ
 ךיַחקיִשְנִמ יִתְפְש תָפנ

 הֶרַהְמַא ברד רימ יב יִחיִר ,ל
 ּךיפא הקשַא יחיִרְּב ילוא

 ןתְלַהְּת םיִשָנ דובְּכ הגה ,אל
 ךיִמלַהְּת םּויַה ּודְּכְכָנ ָךְּב ּתַאְ

 תּומְלַא קָשַמ תו הָרְשִּב .בל
 ְךיתפֶלֶאל הֶגיוְתִּתְשִת הָכַהַא

 הָרֶאָא דע הָיִחֶא יִנְנִתַי יִמ ,גל
 ! ףימוכילה יבמ רומו םָשב

 ילע, עַמָשֶא לָבַא ךליק העָמשַא אל ,דל
 ףימודעצ לוק יִבָבְל יִרְתָס

 יִלְלַמ .תּויַחְל ךָדקפ םויִב יִדקפ .הל
 ָךָיִמְמ ּויָמִי וב םויו ּךקשְח

 זויָב כ היו לֶא ביִשְחֶל יִשָפַ ,ול
 ךירמא הָאְְי ָךֶמאְַּב עפ

 יִלַאְש ןַח הלעו ךַיִדְו םולְשב ,זל
 ךִיִסולַאש לָאָשָי ןַמָוַה םָא



 יבי

 ,גי

 ,די

 ,אכ

 ,בכ

 ,גכ

 ידע םַהָו ןֶב אל יִרְמאת יא
 ךיַדָו ּוכְפָש יִּכ לע יִמָד ילע

 יִנָא ץיפָחֶא ןָהְו יִמומ יִצְפְחִמ המ
 ףייח יִנָש לע ףיסוהְל םיִנָש

 אלַה יִקָשָח ליִלָּב יִמּונ יל םָא
 ףיפעפעל נע תֶנָש ןַתֶא

 םגְו ָךֶשֶא הֶכַחל תועָמָד יִמיִמ
 ְךמיִמ וקמש "תּובָבְ ינָבַא

 י הָחַא יִיָבָב יִמּו ךקָשָח שָאְב יִתאְּב
 " לְתְָ יחיעמרב יב

 םָהָו יִּבְל דּומַעַי קותמו רמ ןיִּב
 ףיתוקישנ שַבְרּו דדְנַה שור

 ועקר םיִחְפְּכ ירְבְד יִבָחא
 ףיכָי ּוצצק םיִליִתָּפ ותוא

 ריִפָס ילע םֶרא תּומָד הָאְרַמ
 ףינש ₪1 ְךִיַתְפְש הֶארֶא תעּב

 יִשְרֶפִּת לילו ינָפְב שָמש
 ךומוצוק יִבָע .יִרָהְז לע

 ָךֶפּוג תופְּכ סת הָמְקְרו שמ
 ףיניע,, תּוסְּכ יִפויִהְ ןחה לָכָא

 שיא יִדָי הָשַעְמ תומְלע תיִּבָשַמ
 ָךִתּויִבש הָּדְמֶחַהְ דיהַה ּתַאְ

 ּואָנְק הָמיִכְ שע  רַהְסְ סֶרָח
 ךוּויִחאְ ְךיַחָאְּב תּויָהְל

 ושפָת םִא ּובָשָח תונָכּו םיִנָּב ,דָכ
 ךיוּפַשְ יבְבש תּויָהְל



 .מי
 .ותְבּוהַא דּורָּפ לע |

 רצ יעְגְמִ הָיְכְצ ךֶל המ
 + ףביצ ואָלְכ ויִעָלְצ רידמ

 ןמומ ךבודל ןיש יִּכ יעְרְס אל
 ףימּומולש לוק עומש יִתְלַּב

 הָרְְגְג ּוניִנָש לע הָריִרְפַה םא

 ומָּב קח יט ירו /הָכַהַא ימ
 ךִיִמקּושָת תוליל יִנָא רכש

 רובעי יִמְולַחב ףַתּומְד רָשָאּב

 ךומומּולָחב אג הָרְבַעא כ
 ּומְהָי תוִעָמְד םי ףָעַבִי יניב

 ףולא רובע  לכּוא אלו ויָלַג
 וברק. בָעְל ךימעפ יל ףא

 ףילגב ףכל ויִמיִמ ועקְבִנ א
 הָלעָי יִנוְָּב יִתומ יִרָחְא ול

 !ףילוש יל בָהָנ ןומעפ לוק
 לּואָשְבּ ךֶָיִָי םלָשל יִלָאְשִַת וא

 מולו ךבדְּב לאְשָא
 ינָש יל יִמָד ךַכפֶע ילע ןכָא

 ְךֶמתְפֶשְו ףְמְל םירצ



 הָרּוהְי לֶגָד הָנַחַ הכיס ג
 . 0 ףָפחְּת ויתיביִבָס איַה םָג איִהְ

 ,חי

 | לנכ
 תְניִגְגְ"לע רנבְ ןֶתְנישלַע תולּותְּב .א

 .ותָפְחִמ אָצי ה ןֶמְחְב סויה ולעל
 ולַצ יבש .תַרָבָאְ ול דובָּכ לָכיַה יב

 ול הָרָטְעָש הָרְמּב ולָהק ּואָרו ּואָצ
 / ותְגְתח 'םויב מא |[

 ויִדַתַי ּוָמָאְג *ָקא | ויָדְלי תְרְשְּסִמ שָרִי = ג
 וידוע הָשָע .דּובָכְו ויִרָסַח איצה אוה םגְו

 ,ותְדיָפְר תביִדְנ
 ויִרְדְנ לָאְל ומְלשְּב = וויָדָשַא ּורָמאי ויָאה | .ך

 וירּועְנ יִנָּבִמ םיִצחְבּו וירוה זבוקמ אלי יִכ
 , יתָפְשִאדתֶא אל

 תָלָשְמִמּו ןוהו תָיַּב תֶלְמְשִמ הָיְהִּת תאוָּכ ה
 3 תֶלָחּותְל תאָמ רֶתִייְ תֶלְבְשַמ םיִרּוענ תֶשָאְו

 \- , ותְלַחְנ אוה 0

 , הָוְרִחְו שושָמ ושאר הוא תאלַמְל ְּמַז 1
 הֶוְלַש תַּבְח תיִהְלְו הָוקִתְו תיִרָחַא ופיסו

 6% יותְָס ויָתיביִבְס

 ל"דשר תוועה
 תופפותמ , (ו"כ ת"ס סילסת) תופפות תומלע ןמ , ףפותת ל"5 ינו (6

 .('ת 'ג סותנ) ןסככ) לע



 ; ל"נכ
 ויָפָטַ תַפְנַפ סבָחַה ןמ הָחְק

 יִפְנִּפ ךָשְרְע ילע  שרָפ רש
 תי 1תְריִפְר ןַחָנ רָשִא

 ויִסְצְר ןפָנ הָּכַהַא ּףֶצִר
 םיִליִצַא תיִּבָמ לַצָאָג חו

 ויָפָשְנ מור דידָיל ואָשִנ
 תומָשָנ ּוהּופיִנְו םָשּב ריִמָא
 ויפיִנָמלע תָפְָו רמ לע =
 ןח ליִלְּב ותְָרַַצְו רמה ףיִעְס

 ויִפְרְטַמ הָפּורְּת ודיִדיִלְ
 ויָבּורְכ ּוהּורְמְש לּועָנ ןגו

 ויִפְרְש יהובְבְס ןח סדרפו
 ןעַמְל ,אְריִּפ"לְַו ןֶמֶמ ככק

 .ויפָשָביתֶא רֶפָהְל תוא רי
 .זי

 ,הדוהי ומשש ןתחל ל"נכ
 ףפועמ ףרש יִפָב דעָקִג יִרָצ

 ? ומ תזָכ ילע הָצִת שה
 םיקְוחְר תַנְוי הָתְמָּד הֶקְושַח

 ףָפועְת ּהָל הָחּונְמ רּותָל רֶָשַא



 םיִבצק ןָרע יצעַמ ירא ,אי
 ( םיִבּוצָת .רקָיַה בצָחַפְמ לָּבַא

 ןושֶשְו ןוצְב תַעְּב 0 םֶמְנְתִמ ,בי
 .0 םיִכְרַע םֶצְפְת תּושָעְל םיִמָי

 .וט .-
 .ל"נב

 םיתמה םזיכ ּוצָפַקְג תופולש א
 םיִנָתַחַּב רָאּפְמ ןֶמֶמ תיִבָל

 םֶהיִלֶ דיִמָת ּוחָפְסִנ תובוטו  ,ב
 םיִנַתַח תַפֶח ודבר (ז כותב

 הַָהְ ,ליִסָבל הָרְּבִח הָמיִכְו ג
 1 םיִנכְנ ץֶרֶא ילט םֶהיִרְאָמ

 | סֶהּומְּכ ,ץֶרֶא ינָפ"לע 6 תורופו  ,ד
 + 6 םיִנומָא תוראפ לעו םעָזג יִהָ

 ל"דשר תוועה

 : ' דככ וז 6לו , ןדע ימעמ סיתוככ סיפלעל סילטמנס , סלכסו ןתתס (6
 . . דוככס כלחממ סיכות 666 =
 . סדוקס למלמס סויס (כ
 , סיפלת6 (ג
 . ןתתס תיככ (ד

 לע סניכלתו סנילפת ולכתתנט ליסכו סמיכ ,סיכלו סיכפ ןינע (ס

 | .3" ןכ ,ןרוס
 .סיפדגו סינומ(ס סיפנעס סג ויסי ססומכו ,סעזג יסי ססועכ (1

 . ססינכ ינכ סג רמולכ , סתור[פ



 הָמיִכָל תאָשְנ רָעַא טס תַָל
 םיִבְרַקַה יִבדְַּב הָמּוש איִהְ

 ,לקיַו ,שַפַהו בֶבַלַהְו ,ה
 !םיִבָמְו וא םיִפְסְכ אל ,6 הָל ונת |
 ּווַצְו ,רּורָפ יִמָו ּוקיִחְרַהְו %

 ! םיִברְקַה םיִקְיחְרֶה ףַסַאְל , 4
 םיִביִבְש ּומָּד רָשַא ןַח יִתְפְשְו 1 .

 ט םיִביִבר םקָשָח ףורָש לע ןּוקיִרָי ֶּי
 סֶביִכָס .בֶבֶח טל וצו ,ח

 ! (ג םיִבּורְכ ומרי , ּורּוסָיו

 יִלָעּב לּועָנ ןנְּב ףפיתסִו .ט
 סיִבְָלַה כר כ

 ּובָכְל דַעְסַ רש הָכַח ןיְּב
 םיִבָנט ןינ ּכְבְל דעָל אלו

 ל'דשר תוועה

 = לק לכד ןיידע סיסי סז לכו |, םפנסו כס  ןתמו לסמל סל ות (6
 7 | + סללעל :

 | םס 8 )כ סע ,ם5 יכיכש) סתומימד6כ .סימודס , סלקס יתפס (כ
  ספולסס ספיע םפנ לע סילק סימו :לעמ יכיכר | ןיעכ .סיקירמ
 : . סתכסלכ

 = = .בלקיט ידכ ,(סו ע"ג ירמופ) סיכולכס ומוליו , כרתס יעסל וכוסיו (ג
 . . ןתתס

 ל



 .ל"נכ
 5% םיִנְתָחַה רַחְכִמְל םלָש ּואָש א

 .. 5 םיִנָמָאְג םיִעָרָו םידוד לאְ
 7 6 ויִניִעָּב קוחָר קוָחְי דוד .םולש ב

 סיִנְפְּב םיִנָפ 6 םזָחָי .יִּבְִו
 םיִביִדָנ יִדְל יִנש רָּבַחְתַהְּב ה

 4 םיִנְמְעְג יִעְטנְ םיעוש יִנָב
 / ָהיִָפ הָּפְה רעב וריָאָוו ד

 4 .םיננעה בע דַעָּב םיִבָבּוכְּכ

 ,די

 1 ,ל"נב

 ₪ ו זיִבְלַעַג םיִלָמְש יִפָנכ ואש .א

 ; ! םיִביִדְנ תַּב םיִביִדְגְָּב הלֶא ּואָש

 הָנובְל תעָבָג ּואָש רפה - רַהְל ב
 !םיִבָהַא תלעָי ּואָש ןח יִבְצַלְ

 ןֶתַמּו רַהמ רֶטָשִמ ּובְתָכְו 3

 (ג םיִבָתָּכ 'הֶל םיעיקר קר

 ל'דשר תורעה
 . ופוגכ יכממ קותכ לוס רט5 דידי לט ומוגט לדגי (6
 .ויניע סרי יכלו (כ
 .תטוילגכ סתו= וכתכ ,ס9 וכתכתש ןתמו לסמ רעש לש סיכתכס (ג

 . סיעיקרֶס



 (* םיִפָשְר 5 מ 5 הָפָשְו
 םיִניִנָפ ףךיֶתְפש ןיב איִה ןַהְו

 הָליִעב הָמיִבְל 6 גל רָשָא ו
 (ג םיִּורַהַשַה דַחְּכ רַהָפְלְו

 דדֶלָמּו רמ ּהָפַאְו ףוצ ּהָתָפָש 0
 - םיִנָתָפ הָרַעשְמּו שָמָש ּהָיַחְ

 (ז תואָבְצ תָיעַב אלו איה תָיְבְצ חח
 םיִניִנָפַמ הָרְקַי ןֶבָא ןיִאְ

 -דָשִּת לאו  גְנַעְתַהְו ןֶתֶמ פג מ
 (9 םיִנּכְנ ךְְְנְִ . הע:

 םֶנַמְז םע ם םָהְל בי|
 סיִנגְְּב הָמְקְג תושעל ( תֶדו

 ( םֶהיִלַע טפשי רָשֶא סֶהָל חלֶש ,אי
 .(ת םיִנקזה םיִעָבְשְּב אָלִמ יִלְּ

 ל"דשר תוועה

 ..קטתס ₪5 ופסל (6
 . ס)ש ליגעס דוסכ סמיכ ככוכ ליפתת ל"נס סיכנס (כ
 , סינוכסשמ דתלכ (ג
 + תויכ5 ר6סכ 6% ,  תופכ:ס תתפכ לו (ד
 . ךתתנמ) סיפימ (ס
 .. סכותו סולמ (
 .ויתוטכ לטומו עפוש ןויס ( =
 , סיעכְס לירטמיגכ ןיי (ת

0 
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 , הנותחל הז םג
 ּורְבָה םויּכ לַבָח יִבָבּכ

 סֶהָכ אָצְמָנ אל םור אָבְצְּ
 יִב , םֶתְרְבֶמ הָמיִכ הָדְמְס

 םֶהיִגיִּב אבי אל חור
 בָרעַמְל אָּב חֶרֶזִמ בכוּכ

 םבֶהיִתיִנְבִב שָמָש אָצְמ
 = תובע יפגע תַפָח םיקָח

  לָהא םֶש שָמָשל

 .בי

 , ל"נה ומכ |
 םיִנָדָע אַלְמ 6 נדע ןמְז

 . םיִנָתַח ּרתְנְתַּב םיִמָנ
 םיִבורּכ ּוהּורָמְש ןח סְָּרַפְּ

 םיִנּפָצ דַבְלְּב דד ויָנְרְ
 7 הָעְצַפ רָשַא ןח יב

 < ספה ןמ יִרָ תושב
 ל"דשר תוועה

 = .לנע ןפ ךפס 6וסו ,סמיכ תונדעמ ןומלמ ,לטק ןינע (5
 .ךממ סקותילו סדוכיפ ימיכ (כ

 , .ירצ ןוט ,ךל סלופרל (ג



 תוברש תיריש ריש
 .ויִמּוקְלַמ ןיִּב תָפּב

 ,הנותחל ריש

 וביִבָס ייִניִבָשָש דוהָו | ָח דוה ּואְרּו ואב
 ! 1בֶל תַחְמש סיב " ותָּנְתַח םיְּב ּוחְמְשְו

 ינת יִכְרעָג פיה | ימה יִליִצַא ןּוליָי
 ו הָשַעה םּויַה הָג | יִנּומָא יִרְמשל יִרְמָאְּב

 ..וב הָחְמֶשְנ הָליִגְ

 רָרְמֶשִּת תימָלְע ןיִבּו = רָרִעְחּת םייּ ןח תלי
 רֶרּושַת הָרּוד תאַרְקַלְו  רָרְבִת תודידָי יִריִשְ

 .אבָּת ילא רמאל

 הָריִבְר ןופְצִמָּכ גְנָעְהְִ ּהָרּוד ןּורָו ָהיֶּדַּד
 הָּדִצְל קָּפְַתִמ אּוהְו  הָּדשֶּב ּדְגְנל הָתְבְשְב

 .יבָסְִּב ּךֶלָמ ומ
 םָיִרָהָצ רואָּכ דָמְחְג = םינִעְל הָיְהי היה

 םִימיִגְלַּפ לע לּותָש ץֶעָּ - םָרְפֶאְו הָרּוהְי ןיִבו
 ,וּבָאְב ונְריע



 < םיִלְהא ּובטדהמו
 םיִלָחְנַּכ ּויִטְנ

 םיִלָהַאָ תזגורַענ
 םיִלעְמ ףַאְל רמ תֶרטק

 "םיִלָבַר תקְבַא תורָמַתְו 2

 םיִליִבְָּ וב ןּודיִעי -
 -- םיִלעַמ ןיִאָו , רֶדְקֶהְו -

 .ויָחְרְזִמ .םֶהְיִנְפִּב

 | ₪ יִּב וע ךרד ד

 %- ' תוא כ איה |
 |- תּואָמּו םיִפְלָא ןיִּבְמ

 1 . תּואָרְקְנ ָךֶּב תוביִדְנ

 ₪ 4 .- תואָּבְנ תונושלּו

 .- .תואּושְּת ןח ןמ ךְמְשְּב

 3 תואָרְק ןֶמּוה יִעְגַּפְ

 | ! ויָחיִשְמּב ּועָגִתלַא 0

 ? תּוביִדְ ְךִתְלּב ץשיק ה --

 תובָא תלָחג ָךָל םַהְ
 תּובְכְרֶמ הָרָשָּמְלְ

 תּובָשְו םֶכָּב תּיצְר
 " תּובָבְלְל קחְרְמ

 תוברק םֶביַהְגּומְּת
 תיבָהֶא .רישָי שיאְו

 תיבחְר אָצַמְ כב



 ל

 (* רסשו | תּוליִלְּב ראו
 < + רמשפ עקבו ָּא = =

 רָחָשִמ םָתְִמ ל
 י מרק לש

 מ

 . יי יי .ןתול הו ₪
 רויִמּונָמ יִנָתַח ןנכי . א

 ויִמקָרְמּו ויִמְשב ןנְ
 ייחָרָנַאְ א , תוכְרְכּו

 ןֶמֶמ שארֶל הָתאובּמ
 יִחֶא יִָנ דקל

 תוחְמָש ּוגַנ פיה .ב
 תוחורֶה עַּבְרַאְּב ליִנְו =

 תּוחָפֶשּכ -
 תחָצ 0 תּורָהַמְמ

 תיחול יִלַע םֶיַָי
 תיחְמל יִלָּב ריִש תּוקְקח

 תוחּוטָהְו תיִַלַהְ

 .ויִָּבְשַּב .םיִניטאמ
 סיִלְּבַמ לּופְנ םיִעְג"הַמְו ג

 . !םיִליִצַא תַכָּב םיִיִשִנְדָבְל

 ל"דשר תוועה

 . ךטתו תורחס ןינע (6



 0% לרוע תאטַחְו |
 חַלשִמלָכְּב ףְכֶרְכיְ

 י ךֶתֶמּובְּמ לַכְכּו הדי
 ָךְָרובּו רצ ריכזו .ד -

 6 ָךֶאיִבַי בוטה אּובְמ  תָעְב
 ָךּואובָי םיִמָי נב יִּ

 אְבד ימי
 ָךֶמובְּ הָּתַא ךּורֶּב
 3 !ָךֶתאַצְּב הָתַא וב

 | הָנְקִפ ןיִבּו םת יִתְסַב ֶרְבִר ה
 ו הָנֶפִת רָשַא לב ליּכָשּמ ןעמל ל

 ] ה נב ןוכו יב 7
 | הָנִעָי לֶאְו אָרְקִת זבּולָשו 7-9

 3 יִנָבַא םעָו םּולָש
 3 י ךָתיִרָּב הָרָשַה

 | רַחֶאָי אלו הלעָי ףרוה | ו

 | רַחְבְִו אַ ֶאְו

 ל"דשר הוועה

 ".כוטס לוכמ 35 ךתופ ףיכי רע תעכ ךזרוכ תל רוכו (5



 . ןתחל ריש

 ֶּמודְלְב רוחָּב חַמְש
 ְךָקְמְמש יִרּפ (: הָבָאְו

 רוע תַשַאְנ הָפַ
 יָּמיִבילֶא הָאְּבַה

 דָחָיְמ לֶא תּוכְרּב רקי
 דַחְי ףשארל הָתאַבָּת =

 דַחַפְמ םולָש ךֶחיִבּו
 דָחְכִנ ְּּב םָמוקְתִמ לכו

 רָחָפַת אל בָכְשָה סאו
 יָּתְנְש הָבְרִ ְכַכְשְו

 תוועה

 .ומע 95 ילופ ,ימפ (6 <
 ימו = ,סימ לכ .('ד ו'ע כ"סדכ) ומכ לחכו לסנ תלרוסכ ןוטללס לכ5
 סתעמכ תג .תולכטמ | כותכס | לופס) ומרי 15 ,לוכמס לוס חג
 , : ייָב

 %- .('6 'ס ש'סש) ימטכ סע ירומ יתיכ5 ןוש (ג



 < ! קמרה רּודּנַ יִבְכְְו יִבְרק |
 גּונַעמ שָרְעַל יִכְפֶה יִוָּד שָרָע ד

 ! יקיִנָה א בלו שַבֶרּו

1 

 ,וילא בושל ודידיל השקב
 תילעמה -לָצְו הָנָפ רָשַא שָמְש ,א

 | רַחְשַה רואָּב דוע ביִשָהַל ַחּונ
 . בּושָי ָךֶּב יִּכ ידידי אָנ אב ,ב

 | רַחַָתִת 90 ל םיִּפַצָמ הָלֶא .םּולַח
9 

 ו /

7 | ; . 

 ּורָמִאתַו ןיעמ יִמיִמְל סָתיִזָּב א
 .מולָש יִמּכ םיִכְלה טָאְל הנה

 תוועה

 !ת"יתכ יקיכת ל י)ופו , כולככ עד< 55 ספ יקיכס סלמס ת6כוס (5
 ..(ג"י 'ד | סכימ) תוקדסו ןמ 'קידַה 18 סינכס תקילת תפלוסכ
 ונח קיס לכל ועפנכ.ץמ6תי ררוקמס יכ םרפ) לכונ קתודכ סג
 ., סדמ דגנכ סדש סל סללו וטפנ תכוס5 סע סת)סל ?וס סֶג



 במ אל דרוש דיפ
 ?יִעָצְפ ָנִ ייִבְְ 6
 ִבָבְל תוריק ןיִָּב ןיל שא
 יעורו ןיַּב ןֶל אלו דָנ 07

 יִּמְתְּב קיזחמ יִנָא יִּנָיְִ
 יִעְָר לָּכ תְבָהַא .ריִכְאְ

 ותיִרְּבִמ הָרְעָשְּכ רַאָשְג םַאְו
 זיעְלק ָהּואיִטַחְ "אל יִבַה

 יִל ּוכפָהְנ יִּב הָעָמְשֶא יִבּוהַא
 יעיקַר יִצְרַא יִלָע ו ּוכְפָהְי

 חיִחְצ יִּבל הָשִעג טעְמַכְ
 יִעְלְס עקבי הֶשמ "לָבָא

 יִבלְּב ותודידי סמ ריב
 יִעיִבְג ףות יִעָמְּד ָךַסֶסַהְּכ

 םיִנָמָאְג םיִריִָו ןֶמַאָג ריִצְ
 יעָגְנ םיִאְלְפִנְו דּורָפְל

 גיִלְבַהְל ודּונ בָאְּב הַעָשָּי אלו
 יענלּב יקר = ןדע  דָג םּויִמּ

 ודּודָנ יִעְָפ רָבַטַה יַהלֶא
 ! יִעְגָפ ויָנָפ יִבָאְלַמ תֶא םיִשָו

 .ח

 .הבהא ריש

 יקיזחה בֶרְק ףקֶשח לַלָח תאבקל |,
 יקיִלְרַ הָבַהַאָה רודְג שֶאְבּו



 ה

1 

 -רַָעָ רֶפַעּב תודומַח שיא הָה
 רַצע תורְואָמַה רֶָשַא יִרְחא

 = < צא ּולאְּכ םיִדְסַח ּולְדָה
 .ולוזב אלו תובָרְנ םָשָג
 .ּולָהְ אלו ויִרְיאָמ "תּואָרְל

 דּודיִכ בלב דָרפָמ חֶא ריש
 רודי הָבְבְ הָמְלַעְּ ריש
 .רודב אָב אלו יי .רדמ יל

 ד

 ,ארזע ןב השמ 'ר תרירפ לע
 ירו יעדְיִמ יִּב סֶתְדְְּ

 יעל יב םָּתְנַכְש אל ּולאְּב
 נָעַמְלּו יל ֶכְמּולָש תֶא סָתַעְנְמ

 ?יִעּוציִמ םֶבְרְוצְ לָצ םָתְעַנַמ
 יִבָבְָל םַצ תיִרָאְק רוע ךּפֶשְלַה

 יִעָמִּדַמ ויִתְבַנְג טֶלַּב רָשַא
 ? סיִבָהֶא ָּתְעַרְה :יִנּולֶאש

 יער ּוְלְצ אלו ב םיִתיִנְע |
 ז חֶא יִלּב עָשעָּתְָפַה :יל ורְמָאְ

 "יעּושש יִשְפְִּב :ומיִתיִנִ
 יִשְפַנְב יִשְפַנ ּועָשְעַשְי תּומָזִמ
 יִעָָנְ יִבְלְּב סּדְרפ יִל :

 םיִתאָצִמ יִעָּדַמְּב יעד
 יעְבְל יִל ינויעב מו



 חנו אל יִּכ ול ליחוא
 חַנָאְג ויֶלַא קקנש םַע

 חנּוה אל יִכְו עַָי יִּכ
 חַנּוה ָךָשח תיִּב אּוה םִֶאְו

 .ּונְָל י ריִּדַא םֶש

 בג

 תריטפלו ףסוי 'ר תדירפל לבא ריש
 ,ארזע ןב השמ 'ר יחא הדוהי 'ר
 ולְגָה ויָנושָש רָבָגְל םולָש

 י ּולָרְמ הָהֶא ויִמָחְנְמ לָרָח
 ףַמוי דּורָפל רונתכ יּבל

 ףַפָש יִרְבָּב הָרּוהְו דוש םַג
 ףסי יל בָאְּכ .םֶשיִלָש בָאְכ

 ּולְתָנ יִשְפִנָּב ויְרוְמִמ יב
 .ּולָת םֶה ומָּכ .יִבָכְ תוריק

 הָשמ יִריְבְג ָףֶהּודָפ יִשְפַנ
 הָשָתֶא אל יִכְּבִמ יִנָא םג כ

 השק ןויִוחְּב תואְלְת אוב לַע
 ולק רָשָנְּכ םוי ועצב אל

 יּולָּכ ךְָיִדי ישְפִנְב יִּכ דע
 ּונָמ תיבָבְלַה ּושַאונ דַמ

 ינָאְרֶא זכולַח הָאְרַמְּב דחו

 הָזְו ירָכְנֶא הו
 ז ולד ו 0 ידע יש
 ּולְג יָפְל םיִהלֶא וכ א



 = קמש חַמָשו םּדָה לג
 = קֶחְרֶפִמ ריש עַמְשיְו

 קחְצַי עושה לָכְ
 = קָמְצָי יִלָלְגַב יִּכ ער
 ינָל הָחְפֶשִמ חַבו |

 הָרּשְּב תאָצְמִנ שיא לָכ יִפָּב ג =

 הָרְקְי ןֶבָא וייָצֶמ יּכ
 הָָפַה ּומְכָשְל הָואָ

 הָרּותְו הָלְְנ ּורּבְדַנ זֶא
 | .ּונָל ָנ ביחרה כ

 ןיִגָּב .ביִצַמְל ןַּב דל ד
 ןיהפ ןָמינְו תימָכְמַה

 ןיגע לַאוש לכל ביִשִמ
 ןָנְעִמ הָטְכְסל אָצְמ

 יּונָל הָלְר הלָּצ םַגְ

 דֶרְפִנ ןואָגַמ ןואַג ,ה

 דֶרָעּפ הָקָרָע הָטְַיַ
 דרי דלונ רָשָא  םיִמּ

 = דַרָפִס תּולָג הָכָאְר אל
 .ּונָל הָלְעַי יִמ רמאל

 ְךרְכְל ןַפָנ רָשַא ףורְּב
 ףורע רג ריהְו הָרָשמ ריָנ

 ףּורָא דַעּומ שיִחָי ןָּ
 ורד תַגָמ םיֶאְרִק לֶא

 = ל הָתְרע המק



 , לוח יריש

 יא

 .(םירצמב הארנה יפכ) רבכנ בידנ דובכל <

 ןֶתיִא ָךבָשומ רָשַא רשה
 ןֶממ .תיִבּו ןַתיִּב ןַנֶּב בָשוי
 דרי רָשַא דָבָע םּולָש לק
 ןֶתְנ םּוהְּת םע ּתיִבּו םָיל

 םיִלְְלְִו םיִלנ יל בַכְר
 וקל ץֶרֶא יִתְִב לע
 ורוצ יִמַחַר ףַסיִּכ וקָינ
 ןֶחּודִמּו הָלָג סֶכְשַמ םיי
 תכק  תעמ .וניִאְו יול
 יןָמְד רסְּב מע אלו יח

 ודכנ תדלוה םויל ךורב ןב קחצי 'ר דובכל <
 ּנְלָכ יִפב שֶדְמ ריש ,א

 ,ונָל דל 4 שו



 = ו משב ןָעג רג יִבְּפ ח.א
 וננשי לרה סש ררָפִס יִרְבאְו

 סב יל יִאְִּנּכ ביִאְשִנ ֶנִע רָשַא ב
 ונגקְנ הָרְמְּב ןייִצ ילע, םיִרָשְ

 ָיֶנָבִא תא םיִצר ָהיֶנָבְּב אָנ הָצָר חג
 !ונָחְי הָרְפַע (* ָיִרְפָע לע. ןחו

 םיִכּח תּודָפ יִמָיל םיִלג לַאְנ לֶאּוג .ד
 !ּונָנקָי םיִלּואָג ךָשְדַק םורָמ רַהְבּו

 תיַח ליִקָּב סליק ואי ָךָל שודק
 .ּונָנִרְא הָשְרְה םֶלּוע םּורְּב יד

- 

  תוועה /

 'ת ש"סט) סינוס רָפל ןושמ 6יס ס)מס יכ דק ךי ןכ (6 =



 0 יל ו לע יל חלפו
 ?םִרְ יד 6 יִלְסִכ יִהְו הַמּו

 ריִצ לַע תָלִּּכ 6 ריִצ .בָפָי יִבּו
 4 םיִריִַא רָשְבְל (ג ריִצ וקא םוי לב

 [- םיִרָצ נב םיִרָחחְל יִּכ הָ
 . לחי ויָלמ העש הֶנֶא

 םיִרָה םּורָמל פיִַה יִלְגה ד
 םולָש ָךֶמַעְל םיִרָקְגַּ "וצו

 םיִרָצ ןיִּבְמ םיִרָש בָשֶהְו

  םולע לָאָמ םיִרְסְו םיִדָגיב
 ₪ בָרח םֶּפסְל בֶרֶת םָּב הָיָה

 סּולְּבִּת םֶיְדְעו ( בדה םָמיִמּ
 רָס יִהְי רצה רָש יִהָי רֶסֶאְג

 םּולָחַּכ דו רָצ"ַלְּב רסּויו

 לֶלְהִמ הָימִי לָלְמְמַה פע
 .לְְּ הָמַע יִּב ריש

 תויעה .

 . (ד"כ 5" .כוי6) ינסכ .כסו (6
 . סילכתו .סיכי5 'לפ (5 <
 .(ד"י ע"מ סימלי) סיוגכ .ל5 (ג-
 . ('ד 'כ פרקיו) ומילעי סלעס ןופלמ סל פ ס "5 ינופ ד"
 . ןכרות ןוטלמ (ד"י 'כ סינפ) ףסכ ככות (ס
 , םכוי ןוטלמ (6"י '5 יגת) ברח כקתו



 מ ונָהְו לפונ רה ל
 לָּד פע ןַבּש לָּפאָב .יִנָא

 ? ירוצו יעלפ .יִרוצ הָיא
 ו לָּדְחַי אָנ לא יִרָזעָל םּוקָ

 לפמ רָּדָאְנְו לפ לע. םֶר רצ
 .לְּגתַי 55 לע יִּב וע '

 ףָש יִּבל ףַָש יִכ חֶה | ב
 . םיִנגָי ףֶרְצַמְּב ףֶרָצ יִתּואְו

 | הָיְהֶא הָפַשַל 6 הָיָהֶא הָטבְ
 |[ ?םיִנא "לָבסְו הָיְהְנְו הֶליח

 םיִאיִשְנ לָּפַה םיִאיִלְנ הָלַעַמ
 (ג םיִנומ יִלְבַבְּב ₪ םיָאיִשנ םָמיִשְו

 'גָחְ רעַומְל ₪ מ יִּבְל ּהָה
 םיִנּאָש לּובְסל ₪ גָח קח רּוצ יו

 :םיִרָמּואְו םיִהָמְּת םיִרָצ יִרָיָצְל

 ? לָּחהַבּב הָּתַא עודמ
 6 רָסּומ יִנָאַג = רֶסּומ יִדְבַעְו ג

 / םיִרְסַאַמְבּו רֶסָאַמְּב יִתאָבּ

 . תוועה

 , סית5 ל"ד ספרנ (6

 .סיפופנ ל"5 ו5 .(ד"י ס"כ יטטמ) תוכו סיפיענ ןוסמ 16 (ב
 . (ו"כ ט"מ סיעשי) ךינומ ת5 ית)כ(סו (ג

 . "כ ו"ק סילסת) ועוגיו ונותי (ד
 . (' ו"כ .כוי) גת קס (ס
 =, ריעמ רסומ ('5 ז"י סיעסי) כותכס ד"ע לסומ יריעמ ל"5 יו (

 ( .('כ 'ס עפוס) לסומ ינו (
 שי -



 = תְלְנ ל
 ְֶלשְמֶמ לָכּ
 ּףתְלקְשס ףכְב
 ָךְתְלִּב ןודָא יִמּ
 ָךֶתְלָד לַעְגְת םָא
 ךֶתְלְמֶסְל אל םָאְ

 ו ּונָביִשַה
 -תּושפנל ּואְרְק ולה ,ח

 תּושִָי םֶכָל ּונְקּו
 תישָדַח יִתישְש םויַב י 1
 תושָבִי .תומָצַע מא 1
 תושְדְק וָאָ + :
 םיִרָהְטִמ סֶבָתִייֶהְּ .
 יִלֶא ּובוש .-

 ךֶּבירְק פע ִּתקַחְרה
 ָךֶבּוזע רוזעו יִמּו
 ךיֶביִבְל וכי אל םָא

 ְךיֶמּורְּכ יִפְנִּפ תֶחַחְו
 ָךְבּוט ם" לַסיְמַה

 ונָמְַמ קחְרִּת לַא :

 ן ביש

 .מ

 .בכ

 ול :וניט ילָכ יפי א

 8- [ינש קלח , יולח הדוה יגי]

 שאר

 לָּרְבְנ בָשָא אולָב רע רוב

 ןכיו העד
 ִּמֶמ ּךְּתְלְבְל ןיטו
 -תלְקָשְג שיא תל
 תָלָחּותְּ תקל
 < תֶלעְנְג תֶלָּד לּב
 | !אָב יִנַא הָנֶא-- -- אַבָא
 -/ הָבּושְנְ לא

 זביִרְנָפַה תַדבְעְמ
 םיִרָג סֶכְתִיָה ףלח
 . םיִרָבִקַה יִתְסְפְבּ
 םיִרָעְב .תוחור ןיּב
 םיִרָתּבִתְבּופִצ :ָףמְתְל
 ["% םֶביִלולג לָּכִמ

 . . םֶכיִלַא הָכּושֶמְ
 - ז ּונָביִשָי הז אוה יִמּ
 ונָמיקי יִמּו לַפּונְו
 ּוגָמְחְרְת םִחַב םגְו
 ונָמיִשְת זועְמ רוצב
 ּונָמיִרְּמ זרופָשָאָמ

 הָבורק הָרָצ יִכ

 ,הָכושְָו יֶלַ



 ע ּונָביִשַה

 ושקְתַהְו ירַחְפִה ד
 ּושָגְנְתַהְו ּובְרְקְתַהְו
 ושָמְרְי תופּוגַה יב
 שט רצוי יִלָכּ
 ּושְּדַחְתַי תּומְשָנַהְו
 סָכיִניעַו | ולענ ורה

 יִלֶא ובוש

 ןָּבְלְתַי םֶתָּ ףיאְ| ה
 ןֶבָאָה בל תֶא םִא
 ןָּבילע בָאַמ דיק
 ןֶבָיהַמּו  בושָחַי-הַמ
 ןֶבַתַ סרהמ הָּתְַ
 ןֶבָתְו שק הָביִאְו

 ו ּוָבישַה

 םיִרּובק ּויָהַת הָּסִלְו
 םיִריִּבַא חלב אלָה
 זכיִרפב םֶבָל א אָהְ
 םיִרָשיַה לֶא יָת
 םיִרּפַאָה תיִבָמ ּואָצ

 = םיִרְגמ .םֶביִנְְ
 יִלֶא ּובוש

 = ריִמְחמ יִלַע קב יּ
 הָבּותְָּכ הָרּוהְי תאַטַח

 .הָבּוְנְו לא
 תיְוָב יִצּוקֶשְמ
 תּויָחְה תושָפְנָּב

 תייִּתְחַמ רבֶּב ּורְּבְקנְ
 תויָשְג ץֶרָאָּב םֶיָשִג
 תייִלע .םורמל תולעל
 םָביִלְּכ לע םּוחְת לא

 ! םםֶביִלָא הָכּושָאְו

 רָמָצַכ יִהָי עָלּתְו
 ז רָמָת אל רֶצְּב בלב
 רמוש יִהְּמ תוניעָה

 ? רָמח ָךֶדְיְב אוה רָשַא
 רָמא קב שיא דִיָּב ןיִאְו
 [ הָכָהֶלִמ לצְמ

 י הָבּושָנַו ףיֶל
 ?הֶואַת תירְבְְּב לָא ינְּב
 < הְָ ֶּכֶשְפִנ םצ ימי
 ]| הְוָּד שָפְנ תאָּפַרְל

 הָוְצמַהְו הָרַהְ
 הָנְקְתְו תיִרָחַא תיִּב לא
 םֶכיִלְגרְּב סֶביִלְִנ

 + סקיל הָכּושְ



 ווד 0

 ָא רָשַא

 .אכ

 ינוע אָשנ נימי
 ינויעב ּדְָב לא
 יִנעְל ףֶרוא אח ָש

 ו בשה
 יִלְע םֶפְשָסִנ הָרקְי

 ילומְגַ םּוי םֶרָטְ
 יִלָביְִּב אוק לוק
 יִלֶא ּובוש

 ּךֶמָד ינפניה
 ּךֶתְרְבעְב םיִחְמְש
 ְתְמַח יִתְמ הפו
 ֶתְָרְח רָו לע ךופש

 םיִכָשָח יִכָלה - יִנּוביִרָ
 םיִכָסְנה םיִליִלָאָה יִדְבְ

 םיִהלֶא רובעל בוטה : םיִתּוביִשַה
 םיִכיִָצ םָביַהְלֶא ויל

 םיִרָבִע דָבְש יא - ופצק תֶש
 .םיִכָלֶמ ּךַלְמ יִנָא--ונצְ תַע

 הָבּושָת לָּבְקֶל הָטּושֶפ
 הָבּושַח יִתָצִע .הַָּבְו

 הָבּושְסִמ יִבְל אָפְּו
 .הָבּושְנו ָיִלֶא

 סָכיִלְע יעמ ּומָהָ
 לוג .יִּתְרְַוַה
 4 ביִטיִהְל
 . םָביִלַא הָכּושֶאְ

 ריִמָג אלָו ףיִלְחנ אל
 ריִמָאנ יל ָךְמְשו
 ריִמֶא שארְּב םיִרָגְג מכ
 < ריִמָא שודָּכ םָשּודְו



 7 לש ןשי ו

 יִרָ ילְלְעִמִמ לו בא 0%

 הָבָבָשָא םיִטָהְול רּוְַב
 .הָבְרִע יִתְחְמש םויִכ = -

 הָשֶאנ ןַה יל ּוְמאיו ג
 הָשְעּוב יִּב הָעְנשיִמ תאז

 הָשפַח אל הָלָאוג הָיא
 3 הָשָטְנ תּותיִמְצִל ּונָל

 1 הָבְמְּנ רש ןנָ
 ] . הָבָּתְכִנ הָאּובְנּו ןוָמ

 | יה יחצנ דל יה
 יִנָחִמ לֶא רּובָּב ביִשִמ

 יִנָב תַלָחְנַמ רז תיִרְכַא
 יִנָא .יִּב עיְרּוא ימשו

 הָבְרְקֶא יִתְלַחג .לּואָגְל
 .הָבַבּוש הָבּושְמְל אּופְרְל

 הָרְבְַא תש יִּבְל הָמַה .ה
 הָרּוצְג ובָדְקִמ הָבָהַא

 הָרְפַס לַבּוי אל ןושל
 - הֶרָעּב םיִלָחָג דוקי

 הָגָשָג יִּכ הָאְנְק ַמּור
 .הָבַהַא תָזָמַפ הָוש

1 



 < ננטשו תקז
 | חָפַב יל ות

 יִנּובָשָחִי בָּואְל יב יד

 יחֶלָטְ בעתול יצ ף6
 ןַוכְּפ שָּדקָמ תיִבּו לֶכיִה ה

 ּףֶרֶדִע הָנְמִתְו יִּכָא .
 ןגמְּת הָלוק הָלעְיְלּו

 ךְרְדְג םיקְתו בישקמ
 ןּגקְת תחפ יִפְּב הני

 . יִנושָש דעַומ םויְּכ שָּדַח ו ור רחב איב
 חַלֶצ ידו ףֶרְדהנ

 יִנולְמ תב לֶא ֶמְּב .בּושְת
 , חַָו ילע, ֶכְכּ

 " ,םי
 - הָבְשָח יב יִתוחַאְל המ |

 ! + הָבָצֶנ רוצֶמ לע םיִמָי 4

 ! יִדעומ אב יִתְט רמאְל =
 . .הָבְנְכַג אל ָךֶּפְלַמית ןה

 י הָכָרִה .הָגַה יִליִמה
 יִרָע .ליִחוא הפ

 יִרָחְּב יִתיִלְח

2 
- 



 = איב לֶא .םיִלָאָה 8
 + הָנְסַב הָלְגְנַה לַאָשָא

 יִאְסַכְו ילְגַב םדָה ץֶרֶא
 הָנִָי יִמ ןיִאָו רבָעא

 יָאְלְכְו יִרְמַאַמְּב ילוא
 הָנַחָי יִּבְרקְּב ילּוא

 יִנעָמ ףו ויַתאָצְמָש דע
 חֶאְּכ יל עַבָּכ הָנמ <

 יִנובְּצִע לָּב םָנְו רע
 יחנָאְג בֶל ןוגי ףלח

 הָכּורֶא אָצְמִא יִלָחמְלְו ,ד
 יִבָשַב יִנָרְצִעַי יִּכ

 הָבּולְּמַה תֶא הָלָאָשָא אל
 יִבָצ ץרֶא .תַלָח 5

 הָכּושְמ דָפָח תַבַהַא קר
 י יִבַהא תרְבָחְו יִלֶא |

 ינושְל לע תָבַהַא ףוצ
 חֶשְו יִּבִל ןואָּג ךכ ם" | -

 יִנראוצ לע קֶנעָה אּוה
 ? תֶחָו םֶָנ דמָחֶא הָמ

 ויּתַעְדי זָאָמ רָשַא ידיד ה

 ּופָסְָנ ינויער 5
 ייִתְבַהֶאְש הָבַהאְל יביא

 ּופְדְהָי הָביִאְּב יִתְא
 ותְחַכְש םִא יִניָמְא חַכָשֶת

 ופי -ינגו 13 םוי



 םיִרמְש רפת
 קַרָה ישול קמ לכ

 םיִליִסְפ יִדְבעְל קַרֶת בָדְתַ
 5 צר .םֶעארְו ץצְק. פָשְרֶש
 םיִליִלָאְּב חלש | ץֶצּופְמ שיטפנ
 םיִקְמְש אָבְצ יִּב זביקוחְר ּועָדיְו
 .רּדעְג אל שוא םיקּוצָי ףיִפְּב

 תיבָרע תּוריִש תובְנְע רָּדַה ,ה
 ןוכורעו ל = = תּובָחָל יִבּוצָמ |
 זביִשיִא ףוגָּכ אל םיִשָא םֶפוג :

 ןּוכומְתָי זע םישודק .
 םָמּוקְמ שודקו םַמּואָג שידק ו
 ןּוכורְדְו רָשַא םֶמּדַה שודקו :

 שודק שורק שודק  םיִרָמּוא |
 ןוכושתי אל | שלש תל דע .
 ְּלָח ריִצָי לָּכ | ודוה םיִחָמּש |
 . רֶדֶהְו רוה תֶש ודָמ רָשֶא רוצ /

 .חי |
 יִנּודְּמְל יִעָסְו ףוס םי ,א :

 חַרָאָי .יִדיִדְי חרא

 יגדַא תיִּב רע. הלהְנְא
 .הַצְו םדִא קיִחְּב ַּפֶשֶא .



 לע ףַפְהִה ב
 יל וב
 הָמּוד .דָיְבּ
 הָמד לע ָךותְּכ
 אָעַמ ילו
 אָשַמ רבְּ
 הָפיִעְו רָפעְ
 הָפַי ּונָּבָש
 לָבָחְב קֶלָח
 לָבֶח תזוחא

 רֶצַה רַמֶא
 רצ םוי הָלִעַ

 ברע יִנְבְו ג
 ברעַל וכְפָה
 הָדע עַבָ
 הָרע וילו
 סּונָא אל
 סּונָאְל הָאְרַה
 לד .ביג בָשקַה
 לּדַי םוי לֶבָּב
 רוצָמּו קוצְמּב
 רוצָחְו .רֶרְקְּב

 ןוושי ילה | .ד
 ןּרישי ּמָשְל ּ

 רע בֶיָמ
 רעָפ ריִבָעַתְו

 רָס יִדּוה לַצְו
 הָמּוד ןוכשֶא
 רָמּומְּב רופְצְכ
 אָשִמ ריִבְכַה
 . רֶסימ ילעב

 הָיִעְו רָפְעב
 רֶסּוה הָיְדִעַו
 לָבָח תָוְחַא
 רָמַאָמְּב הָנּותְנ
 רַצָהְל יִשָחַהְל
 .רַדְג רָשַאּב
 | בֶרָח יִרּוגַח

 1 ָּשְס ימי
 הָרָע לַחְשָּכ
 1 ךָשְמ וּתָשקְו
 | ? םּונָאְ יִלֶא

 . ָשֶרְק רז
 | לְּבִג ףל קב
 ְּךֶשָמְמ טָרמֶמ
 רוצעמּו רפָחַמּו
 .רֶדְה ושְמָש
 ןורּושי ף
 םיִלָכְנ יִּפ לע
 רַעָּמ ָךיתִמ
 םיִלָכָנ וג לע



 נב םש תּוחְמְל
 הָנָשָפְל יִל םּוקְנְל

 הָטְתְִחֶא ןֶה ה
 הַמָהַמְתַי םָא
 הָמלָּבַא אל
 הָנַעַי בֶכּכ

 הגַהְו ךננא אב

 יִלֶא ושְבי
 יִלֶא אָב דיִאְו
 םיִעָר ּולְרֶה
 םיִעְר ּותַחְשְו
 אָלְפַמ רוסְלּו
 הָלּוג רַדַהְ

 םיִּבַר יִבְיא

 םיְִרקעְּכ יל
 יִכ יִל הָיּוא

 טי
4 2 

 יא"
 ה

 ל-4
8 

 םיֶּכָשַאְו

 םיִּכָדְמה .םיִצָח
 .רוא םֶהְזיִלע ילּוא

 ְךֶרֶבָל םיִָנְב
 ְךרָאְו יצק
 ּךרָדְו ץֶצ יּ
 7 םיֶּכַרְחַהַמ
 םיִכָשַחַמ יִבָשי

 .רוא פָהְלו ּהגְנ

 ילֶא פסו
 יו .יסמ
 םיִעַור ּוסְפֶאְו

 רֶדָמִס ןֶפָג
 הֶליִג שיֶא ןיא
 רּדרדו ץוק ןיּב
 םיִּכַר יִנְטְשְו
 רֶדעָג רָפִמְ
 שמ יתר
 י רק יהא



 ב . בס
 :םָינַחַמ אָבְצ "ב ּעְגַ
 זכניע תי םיִשָאְ

 םיִכָאְלַמ יָחְמ ּוצָבַקַה ה
 םיִאְלְפִנ םורָמ קַחשְמ
 םיִבַיִּבַה תבע לב יִּכ דע

 םְיִרְפִא תַדָע תַב יִרְבִּד

 םִיַרְצִמ יִרָצִמ ּוקְתְמ

 ,זט

 הָנְש לַא די .א
 הָגִקְו רבי ןיִּב

 ןּואָנ לָּכ דרוה .ב
 ןואָס שעַרְבּו

 ןואָש בשקה אָנ
 יִנָש הָּתַש יִּכ

 הָנְקִמל דרה אָנ

 :םַאָר יִנקְלְו ג
 םָאְר אָנ הָבּוש
 םָאְו הָמִא יִנָב
 יִנָש לע ּויָה

 הָגְעָמ ב אָג חק
 םיִכָשְל יד

 .רוא .םֶתְיִנָש ןומחו

 < ףֶוְבְפָש
 תואָמּו םיִפלַאַל

 .תּואּוש ןח ןח ל |
 -הֶרְשְב םי יה
 הָרֶהְנ עַפוּת לא
 הֶרזעל הָביִשֶא
 תואָבְצ עַבָשל
 . תואָמַחמ יקלַח

 םיִּכבְמ םע לֶא
 זביִכַחְמ ָךעָשָי רוא
 . רזא םֶהיִנְנע לט .

 םֶרָאָּפ רז
 : םֶרְדועְל ןָאס
 םֶרְכָשְּב םֶליק
 םיִכְרַא תּולָג
 3% . םיִּכדְ יִאְלהנ
 .רוא היינו

 םיִפְלַא ּויָה
 םיִפָיַע םיִלּד

 םיִפוסֶא ילע |

 זביִּכַמּו םיִסושָמ



 תּואָפַר יל רוצ חַלָש 4= הפו ייְלַמְל ןח
 תוריִרְמָּב רצ לע הָכְתנ הָמִחְ
 תּורָחְל תּודָבְעְמ : הָכּומְנ םוא איִצוהְל
 ,םיאלפנ . תעְרומ הָשע תּואָג יב ּורְסַ

 ,וט

 תואָבְצַה יִפְלַא םיִמָש .יִכַאְלמ וארק
 . תּואָבְצ הָי םעַמ םָילָשּורְי לע םּולָש

 , = הֶפַמְמ עשו ליק ַחּור תַבּוצע ןח תלי ,א
 ./ הָכְַב הָלְפָנ יכ ּופָנ רּוָּכ הָכָבה

 תואּובְנַה ימי םִיְרְצִמ יִמָי תא הָרְכְז < | [ הָכְִמ לַחָב ל> | םּוָה ףנָכ לע עמְשנ |
 . תּואּובְתַה ריִצַחּ םיִלְגַר ףַכְל הָמָיְה םיי

 תויָרֶא תונועְמּב העָפִּת הָרְהְּכ הייה ,ב
 תייָבָנ םע ריעש = הַעָפֶא םע רז ָהּולְגַה 1

 ז תיִנְּב לָאומָשּו הָעְוו הָשמָה ? ליִחִַת הַמ
 . תואָלּתַה תּובָרּב םָיִפְכ הָחְטָש ֶּל 1 ז תואְלָּפ ץק.יִמְכ | םיפא יִלָע חמשת

 סא ןֶב ינו = = ייל לא הקש יטלו ,ג <
 ֶתְכָמִא יְִלִּב = ןוירש יִכְקְג יל ןימ ן
 ְךְֶדְּב עשעְתָשא | ןויִפ יִשְפִנָל ןיא םייִכ \
 תוא הֶנִּת יִתּולְרִל םָיִנְהְמ יִמָּב אָנ יִתאָּב 1
 , תואָנְקַה חור םָיָסַה ילע אג רָבָה 1

 כ יִרָע ,רוצ הָגַה !םיִמֶא תש .ך
 רכש תסקל | הָגג בָבַלְכ או ישג



 ב

 .ג

 = הָבְבְרַמ לּוגַה
 ואב םִע אב הָבְרִע ץֶרָאַמ
 ויָאָרְי ליִחְנֶה | הָבָהָאָש תָּד םזי
 יִנָדְּמל ויקחו ותָרת
 .יִנָרְבַכְי == םיִבָלְמ דָגָנ ףַא

 הָשבְו יִשְפִנ יִנעּב םייה
 ן הָשּורְג יִנָנַה יִנועְמ ירדממ =

 / הָשְדַח תיִרְבְּב | יִנודַא אבי דע
 1 יִקֶפִו  רָשבְמ חלש .רוע
 | י יִנָדְעִב רוא | = םיּכַשָחַמ םיִשָ

 1 הי

 \ תעשינ ָהִּב םאָל ָךיֶפַנ ורקי

 \ .תעדוי יִשְפִ ךיָשעָמ םיִאְְפִנ
 ? ָךליִבְש שונאה

 ךְלְלַהְ חָי וא
 ָךְליִבְשּ זלֶלַהְמְּב
 רַעְבְנ יִּכ ,אָלָפִ

 הָלחִּמ רָפַסָי יִמָו
 הלה ל וש
 הָלְעַמ יִמרְמְּ
 יִמִע ּומְדַנ

 הָנּומְתּו ומה
 הָּלַהְת הָואָנ ףְל הָנמָאָה רוקְמ ּתַא
 הָנּובְתּו תעַדְו
 +תעד םֶרֶאְל רָמַלֶמ הָּמַאְו ,רוצ

 רעב הָמָכְחְב .אּוהְו
 רעפי דגנל הָפּו
 / רענו ןקומ
 - םיאלפנ | .תעַדְמ םֶרֶא
 יִמ וא ? רּוצ הל ףוסו
 יִמְלָנ הָאְָר + רּוצ
 יִמדַהְב יִּכ ףא
 < םיאלפנ | .תעדה יִלְבִמ
 הֶלַטג רוצ ָךֶל יא

 / הָלְְנ ָךֶמַע
 < םיאלפנ



 .א 4

 ג

 סעב .ףימודוקמ אל יִּכ | רח / ץפל ל
 .רַחּוב נא ָךֶּב סג יִּב ֶרחְב

 יִנּפְצְבּו יִנֶמיִתְּב רג ימ

4 

 יניא שארְו יִחְכְז ד דוקע יִנְבְּכ

 ? יִנמָּכ לֶא יִמּו ? יִבָהּואְו

 יִנָנִתַי יִמ םיִרעְּנַה יִמיִּכ
 .יִנגעְיו הלא לֶא אָרְקֶא

 יִשֶפִנְל ובְרָעי

 יִשיִאְל יִתאְצְ
 יִשּובְל ןֶמָגְרא

 ידידו .יִנָאְר
 תיתיבעָּב ךשֶמ

 יִצְפָתל וגה ב
 יִצְרַאְּב רּותַה לוק > :י

 יִצְחְלָּב וא נא
 יודו .יִתְנשָ
 םיִבָהֶא תותעלו

 יִריִדָ שרי
 יִדָיְּב ףא ,

 יִריִבַעְמ הָכִ
 םיִעָשְר ווק םוי

 וניִמָי יננחאת

 תומודק תותע
 תּומְלָע לּוחְּב
 תומקר יִלְּ

 יִנָדְמְחנ
 .יִנָדְּכְלַי

 יִנָפְל םיִמָ

 ינָמְּב עַמָשְנ

 יִנעָמ יִדיָּב
 יגר <

 י יִנְתִש
 ויָדְלַח יִפְנּב
 ויָריִמְצ ןתְנ
 ויָריִרָש ריִגְסֶה
 יִנְרְבִאְ

 .ייִגָרָעְפְל 4%



 לש לאו .שָאּנ ֶרְסִא גוטה ה
 ךְרֶבְש אּוהו הרב לע גאְִתְ ₪
 הרג ורעב חַמְשֶתְו טק טעְמ י .

 ךְל הָיְהְו ּומְלְש ךְלְבֶא ימי ₪
 .םֶלוע רּואָל /

 .בי 5

 קה ברקע ןיִבְּב רּוגָל ינע יִמָ ינוציִפָה יעדי א 5
 ייִנָגְמ יִנָנח יִבָש תיִבָּב |

 ו דס ירַחַא רֶחֶמְל הנק | רמש תולע ישְפנ הָצַאְיִתַה .ב
 + רַתַא הָרָמּוא הָס יִִבָהוא יִּב

 | רמנ וטְלָש .בֶרְש יִריַו = יִנמְרַאְּב חְרְֶא םודָא הָיָה .ג
 4 .ינאצ יִבְלַּב םַע יב רי

 0 יב םיִיִפּב הנ | ינהל הָנָ רָעַ טעו .ר
 , .ןְְּב ילע  םיִרָאָּפְתִמ

 + : מל שודק רבר יעב ינו בָאומּו ירגַה .ה

 .יִנוש רקַשַה איִבְנ לֶאְ

 - םָש םיִדָרְג תיִרָאְל | סינג יִלֶא .בופָנ הֶכְל ידוד ו

 3 ? םיִנִפ ןיִבְּב הָלִעָי יִהְּמ הָּסַּב

 \ - ינמְרְו יקר ןיָיְל ףוסְכּו יִנמעָפּו יִרנְכְל ץקה

 ייִנעְמְל .בָבושְת יִבְנַהְ
- - 



 רוצעמ < ןיא - רועפ על רבעל םִא | 0
 .רואל םיִּכָשָחַמ - -- רושיִמ םֶבְבשְּת סי

 ,אי

 הָוְִּמ ריִסֶא םּותָי ךְּב םַתְרי
 הָכִנ יִנָה יִלְְּב וגלו
 הָבָאָּד תוּכַחָמ וש א

 ִףְליַח תּובָש ָךְבושב םּולַחָי
 . םֶלָח תּודָפ ריִסַאְּכ |

 .ריעצ ןָּבְל רועג יִמְחכ ןימְה
 ריִעָת הָכַהַאָה ץופָח םֶרְְּ

 ז ריִעָ .יִָּב יב הָי יִנָּכ ףליקה
 ךֶלק הֶעְמְשָא .הָמְדַאְמ בוא |
 . םלוק ריִפְּב תקע :

 םיִמּולָשְו לּומְגַת םויֶּב הָיָהְו ,:
 םיִסִע ןיִבי יב תושע  אילפהל '

 םיִמָחְב לַשְו םקָנ רַטְס
 ִףְלַט יִהָי יִתָכְַבּ יִנוצְר :
 .םֶלַמ יִהָי ימנו 3

 הָנָשָי אלו מאג ג ךל יִרָכִּד ד
 הָנְכָא יִנָא ּופְרֶה םירְרוס רָשַא

 הָגַ לב ָךָל הָפוצְו ז קעצתה
 ל 0 הָמּוק ויִבָיְנא 6

 רֶמְו םיִהְלֶא

 ן, -
 וי



 ג

 ד

 ה

 לּובָז יִליִלג לע -- םּודָמ אָבְצ אְלַפ וכי |
 לּובָּג לע םיִכְלה - םורָד יִתַאַפְּב גוח םיִבְבּוס
 לּובָי לָּכ תושעל - םּודַת ךְקֶרַצְב הָמְרֶא םג
 / רוד רוד ּורָפַס -- רּואָנ ןיִמָי תואְרינ םיָל םזי
 | .רבעו אלו זק קח -- רּומְגְל ַתְכאַלְמ ָתּוכָאְלַמ

 םיִחְז תּויהְל -- ץֶרע יִמָש םּורּב סַתְרַמְעַה
 םיִחְרא תולעל - ץֶרָפ ינָפ לע םָחְלשתַו |

 םיִתָחוש םיִהבָג -- ץֶרּת רֶשֶא יִפָכ םֶהיִנְש ג
 רוחָשְמ ּוכָשָחָי -- רודקל ףֶאְבְצ הָוצִת תַע
 .רורְממ ּועָּבָשָי -- רובה תיִכְב ָךְמַע שתו

 םיִטַהל הָבְכְשֶא - הָתַא יִלָאגְו הָמ יִרְְ
 ? םיִטָפּוש יִדָעַּב - - הֶּתַש רָשַא בֶרָעְו ודא ןיּב
 םיטקש סַהְו עָג -- [הָתַענ יִגֶא לָבַא יִריִעּב םָה
 רּוצָנ ֶרּוצְּו -- רוצָמ הָנְכָשַו רצ תַבְל רצ
 + רוצְּב ָךֶרַצְמנ - רוצָח רַעָח הָנִת ל"רַסַת

 1 םיִמָמר יִנָבְרִמ -- ףיִלְְַמ בַבָל לע  הָרְבְ
 % םיִמעָז יגעל - ְלעַפ רדהב םֶחְבַש
 םיִמָאנ סא -- ףיְלּואְג תַנֶש םיִּכַחְמַה
 !ררְּדַה ןמָ אָב -- רמאל םיִרָשַבְמ לוק רּובעב
 . רוד ןק.הֶאְצְמ -- רומַה רַהְּכ ךֶשֶדְק רהְבּ

 סע לּואָגְמ ּורָצַקַה שי יִדָי ןה
 ֶסע תּודָּפ בב -- ּורְצִע תּודָפ יִמָו יִנַע ךא
 1 ךְסְצִע, רקָי יִא 1 ּורְכָּנ רָשַא ךֶמֶש תורובָנ יא



 ָךָל יצש הָחֶאְי .א
 לָכ לע םמּורְמּו ך

 ּורָחְג ּךְל תידיה ב
 ורָשקנ רָשַא םויָמ
 ּורָהְמ ּךִתאְרְקְלְ

 לק עומָשל
 ךֶריאָמְּב תּואְרַלְ

 םיִתְמ לכ ךְּב ּוקְּבְדיְו  ,ג
 םיִתְרָשִמְל תיָהְלְו =

 זביִתְבּוש הָמָּב הָזו

 ָךְלּבְול םיִפַאש

 יִבָש תיִב יִריִסַאְַ
 יִלַע רֶבָּד רָכִּד

 יִלָא 0 -- /
 ילע ב ךֶיִמָאַהל
 דְלְבָח םָחּיִהִל
 סָשל ָךֶמֶש תה

 וָשֶטִת םֶלִשְלִה
 םָשְכְכִת .יִרָכִעַלְו
 םָשָּב םָש יאְרְקי םַהְ

 ְלְכיִה חכנ
 םָש ל הָיָה רָשא

 יש הָבּולְמ
 . הָלֶהְתּו הָכְרְּב
 תיִלְכ תּובָבְל
 תיַחַה תושָפַנְּב

 תּויַח יִנָפּואּכ
 הֶלּומְהְו הָמָמּד
 .הָלְתַחִנ הָרָהְנ
 ּודְמָס ּףְתָדְבִ
 ודמי
 ודרָח ָךיִלָאְ
 הָלְפְתּו הָנּב
 . הָלאגַל םיִלָחָימ
 ָתְַבַּ יִנָפֶא
 ָתְרַמְּב םיִשידק
 ָתְרַמֶאָהְש תיִרְּב
 'הָלָג סו הָלַחְגְל
 , 5 םֶהיִלַע
 זבְלּובְנְל ץוחמ

 םֶליִעְּ רגב
 םֶלּוע יַהְלֶא לא
 הָלְסֶמְל ם
 ,הָלְִמּ לָמ



 ימי שָאָכ ב מע ג
 יַתומְצַעְּב רּוצָע = יִבְלָּב רושק
 יִחְקִחְל םיֶּב יִב ורעְגַי
 רובעל .ותוא הָשָרְדֶא םיי יִנּופָרָתַנ
 + רּובָּב ימָשְל הָנְמַא יּכ יִנּופדגיו

 ךֶמְרבְי לעמ יקסְל טד ך
 ְךֶמְיִרְפִמ בוט | יקְמְַו יִצָחל
 6 ָּךְמָד יִרָפ סעג | יקֶשָחְו יקְלִח

 .דמָעָא ָךיֶנָפל 5 םָא יִנִמָי חַּכֶשִּת

 , רמָחֶא ךַתַד יִרַעְלְּב םָא ינושל קַבְרִּת
 ../[ה ךֶתְלַהְּת עמש יִנָאְּב הנה ה

 ךֶתְלְְ יִָע = = יִנִסְנ ףוסדסי
 /  ָךֶתְלּוְּב וגה ינויער יא
 ₪ 6 דעְמְל יִלְגַר ּונְתַ אל ינו יִּבל

 .רוע ןיַא ותו ,דָמֶא הז יִּכ <

 ל"דשר תוועה

 | קדס ןממ .דלפס)מ .לתוי +3 - כוט קתודו  ךה) )וכס) : סנווכס (6
 [ ךתלות יכפ סעוג לוס יקקתו ידע לכו ,  תוכזוכ תונומ(כ
 : . תמ5 תרות

 | כו 6 וכ רמו .כרוטמסו , סלעתד יכוסכס יכת כלו לניע (כ
 מ ותנומ(כ .וכ)-ןוקנ יק ,סלטיס .ךכדס ןמ ותועסלו , וייעתסל
 + דיתי <

- 

5% 



 רוריִּב יִבְל שאב ּופְסָי < נג יעדוי א
 (5 1 רודָמ ָךֶרד דָמָחְנַהִמ | יִנּולַאְש יִּכ

 ּוריִגַהְל ּואְָלְג | תידיִחְו תודיה ב
 ודוה רקתג אל | תורומח ול
 ורונ ילַע שַבְלֶא = תדְרַח ןֶבלע
 דִוַי בָלילע ּורְבְַ ינּומַתַב אָנ
 6 1 רודְנו הָכָהַא ו ָךיַא | | יִנּומָחנ וא

 ל'"דשר תוועה

 ,סתופ כועו ,סקוטת .סנממ ךלסט תקסותכ תלכדמ ללרסי תסנכ (6
 לכמ סתו= סישולס יכ | תלמומ סיס סנסו ;ותכס[כ תנמ(נ 5יסו =

 ? דודמ ךדוד סמ סתו% סיל(וט ,ותדירפ לע תלעטלמ יס ךכ
 תונומ5 ינפכ יכ לטמככ סנווכסו . סתכסלכ ש5 ידודיכ ףיסומ סזו
 סתוקכדמ סכוג סו\ ,  סיניעכ סתנומ% תווכס) סינדתשמ תורזש6
 )(ומסכ ותמגודו , לעיפ , ינול%ק -- ךמופ ףיסותו לדגת סתנומלכ
 סי יכייכ

 ןעמל יקוסת כל לע ורכד : : סעטסו ,('1 'ג סותכ) דדנ טרטמ , דודי \ |
 סנס יפופ לוכס) לכוח ךי5 ינועידוסו ינומתכ 5 96,  כושי = =

 .סללעו .ןו= לכו% 65 ומכ , דודגו סכס5 ס)כו6 -- גוסס קופיכו



 תמפ 'טָב םָע .הָכרְבִה = = תַחַפ םע רכילע רג
  זוהֶאְר יִמּו ,הָי עַמָש יִמ תַחָשַחְְוִמ תָּמַה ביִשָה

 6 םֶהיִשְמָא םע םיִעָבְרַא םֶצ סָהיִשמִחְנ םיִרָש ריִעְכה  ,ה
 . 0 ּוהָנַיַנ ,ומָח תַחְל םָהיִשְקַבְמְ םיִכְרּע .ּודְסּונ

 הָרְעַַּב שא תָבבְרמְבּ הָרעְפּב םור הָלע תַעָבְו ה
 ,ּוהְנֶע אלו ! יִבָא יִבָא = הָרֶמ קעע בש עָשילֶאְ

 0 ודעמ אל ויִלָסְַ רע ּודְבְלְתַה ודי יִמְְז
 .הָמְתַַנ ּואְר ויָפוצ ודמע ןָּב עָשיִלֶאְל ג

 תּואָריִנַה ּווָָי יִתָמ תואָּבְנַה תיתוא יִכיח ,ח
 ? אוה אָרּנ יִּכ < הָשַעְמ | התאָלְפְנה םֶּדְגְנ תושעב

 ל"דשו תוועה

 < תולינס סע , ססיטמ6 סע (6

 סילכקתמ ויס סירכועס :סנווכס , ססיט קכמל -- טכקתג , וסניו ולס (
 .סֶסל סירוקו סתו6 סיעקכמס .סיע:5 ספ ויס וכ , \סיפ5 6

 = /םיכלמ) סכרתכ .ססינט | ולכעיו סנסו סנס וטתיו סימס ת6 סכיו (ג

 65 ת"ל כויש) ודכלתי סוסת ינפו ומכ ,ודכלתס -- ('מ כ 'כ
 לכ סימס ופפקנ ולחכ , סדמע ןדריס תלוכמ ; ס5פקס ןינע
 .רסנס ךותכ .ורכעכ ויוסלק ודעמ 5לש



 3 שמַל הגמ שדְקָתִ
 .םגַב לָלִחְמַה ָךְמֶש

 .זוהולא יַחְלֶא .הָיא ּוהָמָהַמְתַה ּוניִתתוא א
 ויִתורָצְמ פָמָח קענצ , ויָתְירְמִא לֶא עָמּוש וב יב

 .(5 הנע אל םיִנָש :ףֶלֶא ? ויָמַמָשּו רוצ הָיַא רַמָא
 םֶיַמְשַהְתֶא  רצְשיו סירא" יִבָשָּת רג

 . 0 והָפָנ םש לָמְרַבַה ר רַה םִיַמְו שא ּודְרַי ויִּפ לַעָו

 ל"דשר תוועה

 סמ סיקע\  ,ססיס95 / לוקכ סיעמופו סלותס ת6  סילמוטס רש 4
 תפ וכ תולש) ונתיטכסש) | וסיפ6 יס סי סיכמוו , סתו
 סינש ףל6  (ןכרתס ןמ) וככע .רככו  ,(סעואגס לע וטלעכל וסינ6
 , תולגס .ןמ סינוס 6לו סתו= סנע 5 , (יוגס סדוסי 'כ ימיכ)
 = ןמ ורכפ לככ יוס י"ב דלוטטכ יכ ,ףקוד .ופ) סינש ף06 סנו
 .ףלפמ רתוי סינמ תק ןכרתס

 < היפ לעו וי | ויפ לע ומכ ,ותטמכ\ ורכדכ ומכ לוס ויפ לע (כ
 < לסכ סע 'ס ת8 ספג וסיל6 : סנווכס 'וכו ?מככס כס -- ופכי
 < = יק סל ודוסק וש ןפולכ 250 .ןויסנ סעס לכ נועל ססעש | , למרכס
 -/ + סיסע(ס וס 'כ



 0 < שבח נכשלה ג
 6 א אָפְכְל תולעל
 זביִשָנַאַו םיִהְלֶא תַחּונְמ
 הָכְרְּבַהתֶא ל ה םָשְ
 םיִשָדְק יִאְרְקמל הָלַחת

 הָבָשְמְג תיִשאַרְב יִמיִמ
 םייח ץע  ותָנְצִמ יִרָּפ

 . םו'גב הָיְחְנ ולְצְּ
 תֶנָהִַמ ִףְמשְל הֶלּוגְה 3

 תג ּהָדָיִּב ךְמשנ

 תֶנָגקְק ףקיסְּכ התה
 תָגְגְמ ְּנְְלְש לע
 תֶנָעמ ןָמב הַעְבָש
 תנָאְנצ הָניִתִה דעו
 םיִיָאְּב תאז תעדּומ

 .םיגַב םֶש ּהָל אָצְיו
 תיִנָש ּךֶדָי לא ףסיה ה

 ה

4 

 תיִנומְרְק הָבּולְמ שִדַחְל
 תיִנֶדק תֶבְלהְל

 תיִנָמִַו תיִלאָמָש הָרּוָּפ
 תי תיִבָרָע שובו

 תיִנְָהִא הָנְהְּכ בָשֶהְו

 . ל"דשר תוועה

 .סכלממ לסכ סטכ תכטס .סוי תתיכמ) רוק ררוסמס (5



 תורוש יִתְשּו ,אָלְק ןמ ןח
 . תּורָּגַה ריִאָמְל םיִתִז 1
 תורואָמְל ּויָהָו ,םַמ ח

 | , 6 רואָמַל רואָג לַא שדְקְמְּב םֶנֶמַש

1 

 ליִּדְנִמ תָּבש ם" רקיי א
 םיִיַחְו םלָש תיִרְבּב
 ליּדְבַמ יהיו ותשדקְו
 . םווגל לָאְרְַי יב

 ,ןושָל רַכְּד ךַא :טילה .ב
 יִשְדה םּיִל | םֶהיִמי תומָדְל '

 ןושאר .םויָל םֶרְקְמ םודָא
 יִשָש םויְל רּוחָאָמ בָרָש

 ןושידְו רֶדְק עותעת
 (ג ?איִשי תָמָאָה יִלְּב ָךיִא

 ל'דשר תוועה

 = ס950 - תוכוטס יתט .ס) ןת ןת תולומת סמ לע ,5כק ןת ןת (6
 תלוכק י"טב | טריפו , כ"י 'ד סירכוכט סיתיוס ינכט יתט ןס
 = 'תע ןתומל תלזות סמוק | תלמו -- ת)וכס ןימכ ףנפכ סופו
 = = .לופמל ןפע סיסי סיתיוס סתו% לט סנמסו , סיתיוס ינכט 15 תולוש
 , .'ס םדקמכ
 .הָעְטַי , איָשי 0



 / ּ עורו רוא לנו ,שָבְלַח 5
 = + רזא יִהָיו = 6 רזא יִהָי ָךֶרָמַאמְּכ ,תיִנָש -/

 ךֶָּב ילשכ ילע לג | ד .
 רד סֶהיִנפלְו םֶרָה
 ךְרְבְתּי , ֶָמלמְ הפ
 6 רוא יִדְרִמ רּואָת םיי ,םיִרָשָי עָרז

 ₪ לַצ ףַאָעַי דָבעְּכ המה  ,ה
 ( לַצַאַה ויָלַע ףעָשָי רוה |
 לַצִע יִמָמ יצע .אָרְקו

 ,  רוא אָב יִּכ - רוא םוק ? ָךֶשח תיִבְּב כַבָשָּת

 ל"דשר .תוועה

 רש6 36רשי )₪ סש6מ לע רוסט .ףי35 םיכלת : יטילטס .רוטכמ
 , (יתעדל 6לו = , סינומדקס תעדל | סלוגמ) עולפ סתע וס
 ססילע ןיסט סיעולקס סידגכס סוקמכ | רקיו דוככ .ספיכלתו
 יתכטל עויפס .סעענ ילולו ,'ד .סילכזמ וקל סז לכו ,סויס דע
 + סכנתו

 . ןומס ןמ ץות 5וס ד'גיכמ תועס ,כופ יסי ךלמ(מכ (6

 = ,ךלכתו -- ינפל ךכד .סנפו יכ5למ חלוק יכנס כותכס לע סנווכס (כ
 .3לקתש ןמז ותופכ סיכשי = עכז ךלכתו ,סעמ) סקכד סכיתס
 / +כו6 ידרומ

 .ךעמו דוס וינע 3560 ,35 ף%שי דכעכ סמוסס ?(לשי (ג

 ,יכופ יפוק וכ ,יוופ 6וס ,כו6 סוק (
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 גב לאושי ת ₪

 וששאַָהְו תאז וכו הֶרִש ושדח | |
 . ושדק 1מָש םיִפְרָשְבְו שודק ושָלש = =

,) 
 ואל

 ה

 .רוא הָאְרִ רואָנ לֶא ריב דמו |

 ךָשח לה רֶשֶא פַעְה |
 6 ךשש ןֶמ ידע ורְבש =

 : ףשונ אָטְח ובקע דוגי 2%
 ,6 רוא ןלָש רוא ילע חצ םחָּכ ויִלָע , רה

 0 ּרָפ שאר יִלָע ףיִנַָע ג
 עורק תּוס םוקֶמ רק

 ל"דשר תוועה %

 << תלתות ךכד לע סנווכס סיסתו ,סוקת ןינע  ,ן"יסכ ורכס .יתדקנ (5
 ותעמ סיסת ן5 דע ,ן"יטכ וקל ןכתי סגו ,כ% ס)תפ סכסופפ ֶצ

 6 | .תלעמ |
 סוקמכ ןפכ דמוע ףטתס יכ | ,יעגכ ן"יעס יתדמעס ,  רופ ילפ (ג

 %טתס וכקפ דוגי ןס דפ( ,סלעמ) קכד וכקע דוגי -- סעונת
 %רטי לע ןוקטיט , סעקכ ךלד וס 'וכו ת5 סותכ וילע -- ? ךסוס =

 . סלופגס . לו :פוס ,ת5 כופ
 שַבְלִּמ סע סיקכד וירת')ע\ סוס לועס ,  עולפ שם ילפ ףממפ 0 |

4 

 ו



8 
 |, ספ יס גס ןכ לפפמשי .יככ סייכרעס סס :סע5 ינכ (6 <>

 ּשָפִת / הָמָא יִנְכ יִנָפִ וש
 .(ושַאנ אלו ךֶתַעְושְת תאז םע ּושְרַדָ

 6 ּואָבִנ .יִבָצ תּוצָרַאָמּו אמ ואָכְ ד
 יי" ּואְלָּפִנ רָשא םָצַק יִמָ לגב ּואָרְקְ
 6 לוסי לבל עשו יניעמ ָךְכ ּואָצְמ
 א שחלק םֶלָ ּךְמש תעד ושְרָ
 \ .  שָחָה ,יִנַא ₪ ויִתעדו רמאָל ושחר

 . . 6 ָךדסח ּורָפַס יִּכ ,םֶלָעְג אל ףדיה | ,ה
 / ( ֶּדָי תּולעָפְמלְּב ילע  רּורָּב ףדע
 3 6 ףֶרּוס םעְל רמאל וצי ןָבלע ךדבע

 ל'דשר תוועה

 , . תאו לכ סע סעטס

 !  ןמ סע קכד לוס ספו , ('ת ' כויפ) ץכפס ןמ ופכנ כותכס סע לע (כ
 : - . תופכפמ סע ןפכו ,ץל(ס

 4 4 .'ג 'כ 'כ סיכלממ וקל 'וכו ויתעדי (ג

 . .ךידסמ סירפסמ ססש ידי לע ,סלועכ ססרפתנ ךמט דוככ (ד

 ' דע ך) 6וס 36כשי :(ידע סתלו ךכד לע) ללכטי לע סנווכס ל"ג (ס
 . .ךתלודגו ךתתנטס סלרתת וכ יכ ,ךדי ספעמ לכמ  רתוי .רולכ
 . סיפנוט סעכ ןיכ ולמוק ךתויסכ

 | תא וככוו , סלט וטלח רמ6ל , ךדוס סע) הָוָצְמ ךדכע ינ6 ןכ לע (ו
 : , וקזחתסו , וטעו*תסו (וידע .סת5 יכ)



 ונעו ל תיחור ךַמְלֶש תע וגה ב
 (5 ּונְּבתַנ ָךָל קב תּולילעָה יִּכ וגוש =

 ₪ ּוננּּפ רָשֶא ךֶתֶשְרְק ללה ות
 ושב ָל דוה רחב הָמיִא ּושְבָל
 . ּושָחָכ אלו םַה ָךיֶשִעמ יִּכ ושְרָּפ

 ִנָאָב הָרעְפ יִתובְש רובס יִנָאְו 4 =
 ( יִנַחְמ ךתְּב םֶנַחִמ דוסְּב שידקא יִנָנַה
 יִנָ יערי לַהְקִּב שירמא אל יִמ

 ל'דשרו תוועה

 0 תש)תנ סז לס ותדמ יס וטלתכ ולו סעטו ,ןיד לט סס ש6 יכ(למו
 7 =: לספ ותלועפ סטוע דת% לכ ך6 ,סל תדגנתמס וככת לס ותדמ יכפמ

 | . 6רכנ סנעמל 4
 יתונטכ 5 ךיתולט (ס"כ 50תכ) סכמלמ לע סידסוימ סדוקסו סז תיכ (6

 ; ןתותי)ס ןימיוחמ סשל ,ןיתלתטמס סוקממ ,ו"כ יתולט ,סדו רסכ |
 ,'וכו '(כט ,ןתותילס .ןיריזתמ סעמ , ןית)תטמש סוקמל ,  ךיתולט
 תותולס יכ למו6  רכוטמס | סנסו = . סוקמ לככ סניכטסמ דמלמ
 סוקפכ) ונגס ול וכמי ותותילטכ סתלוט ל%סש ןמו לכ (סיכ5למס)
 ₪ יכ (ךינכל סתננמו ןוטלמ) סידמלמ סס סוכו , (ותלסנ .1י05 רט
 לככ ףוסס רמולכ , סיטעמסו תולילעס לכ (סוטמלכ ופדונ) ונכתנ

 .סוקפמ 1
 . למול רלוטמס תנווכט עירכמ לקשמס לכ6 - ,13% 5וכקל סיס ןוכנ (3 <

 .'תי ודוככל וניכסש תכטסו ריסס , וננוכ רט5 ךתסודק ללסמ ,וגְּתַי <
 יפרט תיט דוסכ ספודקכ סילמולס סמל ללוטמס ןווקתנש כוטת5 (ג

 .סדק



\ 

 יִפָשָנ יִבְכַכ ןוריִאי
 יִלָמְרְַ יזע יונה

 יִפְרָח יִמָי ובושיו
 : יִפְת לק יִבְּעו

 וש
 יִפַא יִלָע םְַגַהְ יעורזֶאל רצ תו כ - 9%

 | יפס לּומְל םֶקְס תיָה יַדּוס תיִבּו יִרוד ריב
 . יִפעְרסו יבְללכּ ודוחיל בש יִתוה
 ,יפ לֶלַהְ ורכז וו ומְשָב וילעמ יִשָפִנְ

 .ד

 .ושדק ומָש םיִפָרָשְכְו שודק ושְלש 2

 . הָנָעְג ריִצְי ורְצי לַלָהַמתֶא הָנַעי  ,א
 1 הָנַחַמ לּומל ואָסָּכ ביִבָס ךבע + הָגְחמִמ =

 1 הָנֶס שָאייִבְאְלמ ןּותְרָשָי .ודוה יִנָפ תֶא 0
 6 ּושָגְפנ תַמאְו דָסֶחּו ֶּכְלַמ ושקב 4
 [ .ּושְלְחְנ אלו שָא יִפְַרְּב םָיַמ וש ,/

4 

 / ל"דשו תוועה

 5 סז סיל5וק ויתלטמ סקודקכ סיכמואש סמ לע סנווכסש סל (6
 0 יכפלמ יכ וטוריפ ,וקגפג תמלו דסתו -- ודוככ סוקמ סי%

 <ץ'תי וינפ) סריע למו) סילכתתמו סז ת% סז סיטגופ ןיד יכ6למו -
 ,ןסימחר לט סס סימ יכלמ ,₪5 יפסרכ סימ ועגנ כ'ח5 רמש ספ כ"ג | .



 .ב הקלחמ

 תולגב לארשי תסנכ יריש

 ,א

 הָבְדְערֶאְשתֶא רוזעל חלש = בד לא ףוע ןימי .א =
 ז רי שיאָּכ עַנְפּו תֶעםָאְו  ?תדְּפִמ שי די ורָצְקֶה .3

 ָךֶרְבדְבו ךיִפְּב סיִדְמּעו םיִכְבַפ ָךֶּב םיִראָטַה סו
 ָךְרְצואָּב םיִרואָּטַה ראו לּובָ יִרּודְג וכמי ֶּרֶכִד ג
 ָךֶרּוא רקָיַכ סֶרֶהָז ראו ףריה רובְכִמ םֶרָא רנה ה -

 'ב

 ְךֶרִנ ןוימד יִלְּב רוצ ללה יִפ הָגעִי א
 ו ָךֶרמּו רעב םוְמאי = ְריִבְד דֶגֶג לַהְקּב :
 0 ךֶרְבו הָמק .ּועְרְכ ֶמּואָנְ"לֶא םיִדַָה | ב =

 ֶָ) ף5 לע. יקְפְס | םֶעְשַפְּב םעדָוהְכּו
 הְְָו יִתָנ םיחא ךֶתנ תב תוכלו ג =
 ֶרְפְב ומיִריִכַעַמ ריִבַעַהְל ךֶּמַמ םיִלָאוש 4
 ָךֶבצְו םֶהיִנּזמ"תַא .קַפִמְל םיקָפּד .ךִתְלה .

 ? ָךרְכִת יִמילְּכ תַמְשִנ ול רָשַא ,םָיה יִתְסְכ . < עדו לָשומ ,הָרְצה רז רדגמ יללה ה ֶכֶאְו ךְשְמִנ דאק ץק = ביִרְקַהְלּו ,םֶרופְִמ /



 ,ר/ר/ר/ר/ר-/ל/ל//*7/א-/\-ע, 7/7 שר, ,

 .יולה הדוהי יבר

 < ןיִּב ,אָמָיק ָךֶל המ . אָמְלע הָלֶא יד ., אָמְרַּכ םֶלְשּורי ,א
 : רהְנל 5 \ ךיל יהיו .אָמּי יִבְדיִאְו , אָשְמָש בָרַעְיִא ,אָמלַצ יָחְלִּ

 .אָמְלע
 = לע , ןונָא ןופְסיֶאְו .יִנָטְסִמ וגְּב ,ָךיֶביח ולגה ב

 ' .אמטק אָרְשְבּו ,אָמָהְנ ּולָבַא .יִניִּכס ודדמ , אָרת לָפְ .יִניִדְּב
 .אָמְטְק דַשיִמ יִבְּב ,אָמְשּוב ומר

 < ,יל יָת ךרקו .אמרּובְנִּב ָךֶמָש ברו ,בר תא אָלְהְו .נ
 | אַתְִיְבַע תיקבש םּיִּב ,תיִלָפַנ ןיַדְכִו . אָתְלּוְּב םע םיִלְְּ
 .אָטיִּב קיִנְתֶשא , אמליד ןעְבו .אָּתְקיִמַ אָדְיְבְל ,םֶר רֶגיִאַמ

 ,אָמְגל ממ ,אָמּוא לכ יוריו
 = ,לֶאְשַמְל ביִתָאו .ּולָשְו  ןיִבח ליִרֶּכ ,יִתיַוה אמה .ד

 . בַימְל בט .ּולְלְכַתְשִא אלו ,ּוביִרַח ךְרושו .ּולְבִפִא ך ָךְנָב הָּסל
 .ןֶמְרִּכ ,אָטְסיַו אליל לא ,אָמיִנָּכ רמו .ּולָמְרא בתיִמְלַמ ּודנמ
 : ל אָסַתַ הָמּקְּמ תיִלְּד ,אמַעְל ָךמַעְובְשּו ,אָטְלָשּו ןלע

 .בתכ אלו חכש רפופה) ךיִב הָיְֶּת ,סֶלָשּורי יִּתְנְכְש אה ה
 .(ראשה /



 = ְֶבַב יִשָסנ הָצְמִאְתַה |
 = = ףֶמיִדְו ףנָכִּכ קת |

 ֶנִַמ ילע וכ יל 5
 יער ּיִשָפִנ הרְבַע) אל ,.

 . = 0 0 7 מירב יִתקומְחִה
 = = יִָחְא יִתְכַהֶא הָמ

 ב

 . םירצמ ץראב

 תְַפ ןָג'ְִהַהְו םיִלע הָאְר
 תּווחַא לְַרְַָל ויָה שא

 לֶקֶמְ ,םָירְצִמְל רּובָּכ ןַחְו

 .תּווזע, ףדְרְּמ לאְו ּךיִמְֶ
 .הָעְבְשַה םֶּב הָרְבִע .תוצוחְּב

 תוזוזְסַה לע תיִרָב םּד שקְבֶל
 = םיִנָנע .יִרטַעְו שא .דּוטעְו

 תוזוחְ) םֶּב תופַצְמ לכ יִגיִעו
 לא תיִרְּב יִלעְב ּוכְצִח םֶשָמ

 י תּוזּורְג םָש .יי"סע תונְפו

₪ 



 כ וע 0 הָלְסֶאְו
 < ָמְכָש לְָּס לע יִלֶא טַאְ
 = רֶז לַא יִנָפ יפכ הָצְרְפֶא אל
 .רֶזְעָג יִנא ךֶמְלְּב אל יב

 ךֶתִד לע יִתְדַבָאְג םוי 0 8
 , ָךֶתְלּו יִתְִבְע אל =

 | םרֶּת ּףֶּב יִדָי רָשַא ידיד ה

 1 םורמ יִלֶא ישע ּףְל ולד

 | .הָלָפ ה ימי וע
 י ָלָחא ל ינלטקח ןה

 / מרבע, יחלפק ןה
 1 י ֶתְלְמִח .יִּמְלַָי כ

 ל'דשר תוועה

 < סנס סלסת סו ילעיו רוותמ יעויפמ סכלסכ ןכו ,י"ככ סלסת סתיִס

 1 | סכיתככ טויפ לכ תלחת כותכ) ליגר סיס 6וסס לפוסס יכ , סנוק(רס
 = סתו|) לעכומס כע סומלוק ודיכ סיס 65 סימיס ת!קכ יכ ספרנו ,ססג
 = סיעויפ תלתתש י"פע5 , ןסס תולמס דוע כתכ )ו תכס כ"ת%\ , סכיתכ
 ,ןוטסלס ועפשמכ .ססג סכיתככ סתו% כתכ ססילת5 סילכס סילח6
 = ןינעס ךשמס | יפנו תוכית יתט- רפוסס 'עיעסס ןולת%ס תיככ סנ6
 ,סנינע סוע תרחפ סלילמ 16 ,ךכומכ יפפנ סרכע 6 :ל")



 א הקלחמ |
 . ןויצ יריש

 - ל ינִעְב 6ופי א
 1 המ יל ּורקו םג
 .שקומ אל .שיִאְל םֶּב יא

 .שקע לּתְלַחפ ןיא יִּכ

 מוח יְִּבַהְַה
 % יִךיִהיבְעב יִתְכַשְמָנ יּכ

 = יאמי יִרְבַש ּךָב הנה ב
 יִיַח רקֶמ ְּתַא יִבָּבָל רוצ ףא

 תּואְרְל הָפְסְכִנ ךְרֶדַה יש ּ

 + תּואָי יִלָּב יִנמָכְל תאו ָךַא 1

 ךֶהיאְרִל יִתְפַסְכִנ תַע |
 הי .% יפי :
 ו

 | ל"דשר תוועה | 0
 < ל ,'כלפ סיתפסוס טוס דמתנס  עויפס 0 טו - 6
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 . יפשנ יבכוכ ןורואי

 . רואב ןוליני
 . תונומא תעודי
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 5 שא 06 - יב
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 (* ב"א י"פע תוצילמהו םירישה חול

 והמהמתה וניתותוא =
 ינאפר ילא
 .' . ךיהלאל םא
 . , ךשפנ םא
 . הגהי תונומא
 . ל וא
 . הדליכ ץרא
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 2% + הירו לעיל
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 ה. העלי
 . לע תולותב (חי
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 1 תוועהו םינוקת

 . תוטמשה

 רוע ארקמה ןושל דבלמ יכ תויהל לכויו -- 8 הרוש 170 דומע
 אלה ןויצ, רישמ ב"י תיב םיקיתעמה ינפל ףחר

 ,ךירפע תא ןנוח או איה הרשיה אחפונה תמאב םשו "ילאשת
 תא הנכי ה"יר יכ ןכ םג רמול לכונו -- 10 הרוש 170 דומע

 םשש רובעב דעוה תיב םשב שדקמה תיב
 יפל , רודָּנל -- 'ב הזורח םש , תיזגה תכשלב ןירדהנפה ופסאתה
 . לכ ל"צ לקשמה יפל לכב -- 'ג הזורח םש , דודָנל ל"צ לקשמה
 בותכה ןושלמ .הנוי ברח -- 'ג הזורח םש -- 8 הרוש 171 דומע

 .(ז"ט ו"מ הימרי) הנויה ברח

 .תודוא ל"צ תודופ -- הנורחא הרוש 171 דומע
 הלמה תארוה ,קר הלחנ ונלה .ד"י תיב -- ב הרוש 178 דומע

 .תלוז וא דב ומכ איה הפב קר
 דיב רשקמ רופצכ .ד"י תיב -- הטמלמ 5 הרוש 175 דומע

 לוריבג '] ש"רמ החוקל תאזה הצילמה , םיריעצה
 םינשי םג םישדח) הנווחא הזרה הפוזנ הפווש רישב
 הנורחא הזורחבו , קונית ףכב רופצכ רצ ריב הרושק (6 דומע ''ג
 ,רצ דיב רופצכ הרושק :בותכ יתעמ ש ןויצ תב הניקמ

 ,ז"ו רישמ א"י תיבל הרעהה הארו
 םינוקתה םא התע ררבל לכוא אל -- הנורחא הרוש 195 דומע

 ארודהמב םג ואצמי ץולחהמ 'ב ארודהמב םיאצמנה
 , יונש םיכירצ הלא יתרעה ירבד יזא םש ואצמי אל םאו ,'א
 חויב רמאנ הז לכ יכ ףיפוהל יואו --ו"ט הרוש 112 דומע

 ל"וח תשרד לע ה"יר רבע אל קפס ילב יכ ,הרישה
 .(ו"ט ג"ל היעשי) ערב תוארמ ויניע םצעו קוספה לע

-%---%2--0--- 
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 ! אחספונה םש טנעיראב . םיאלמ .ויהי תעב ולקיו -- 'ב תיב
 ! ל"גה י"כבו . תולקנ ןה תואלמה םנמאו

 רגוסב םש . הנוכנה איה הנורחאהו .ולקו ןיי ואלמ םלואו
 = .('ד ז"ט תישארב ומכ) ירצב לקת דקנל בוט רתוי , לקת - =

 | 1849 תנשל טנעירא :הפפדנ םידידי ירשא הדיחה -- םש
 = .1ז ,935 ףפמָאק . 11 ןאמלעדעמ ץפח ירבד , 709 דומע

 .1ז ,ל56 ףפמָאק .46 יזנג :הספדנ הכוב המו הדיחה -- םש
 םיננעה תא ררושמה הנכי הארנה יפכ ,קחשת תעו -- 'ב תיב

 חותפ חויר םהיניב אצמנ יכ לע קוחשב וריטמי אלש
 ופכי זא יכ וריטמיש תעב ןב אלו , קחשמה שיאה יתפש ןיב ומכ

 . רחא ןפואב םג ושרפל שיו . עיקרה לכ תא
 , 98 ףפמָאק . 45 יזנג :הספדנ תמ המו הדיחה -- 166 דומע

 | : .96 ביליפ ,1
 " ץפח ירבד . 10 םיחרפו םיציצ הספדנ רוע המ הדיחה -- םש

 אזגלמ לאקו : וילע םושר תיברעבו .11 , 935 ףפמאק .5
 פעקוד ריעה רבכו .(טחמה לע הדיח ךרדב רמאו) הרבאלא ופ
 שיבליש טחמה לע הול המוד לשמ אצמנ תיברעב יכ ץפח ירברב

 . םורע ומצע אוהו םירחא
 ףפמאק .19 ץפח ירבד : הספדנ רופצ המו הדיחה -- םש

6 ,. 

 < םיציצ . 11 ץפח ירבד : הספדג ליכמ ילכ הריחה -- םש
 . .1] ,985 ףפמאק .10 םיחרפו

 "= תיונכשאה הקתעהה ןמו ,י ל ב םש םיחרפו םיציצב , ילכ -- 'א תיב
 .- .םופרה תועט הז ןיאש הארג (19 יזנכשאה קלחב םש)
 . תשבושמ אחסונ איה פ"כע ךא

 . יולה י"ר תודוא ל'צ -- הנווחא הרוש 171 דומע
 כ



 , תופפות תומלע (ו"כ ח"פ םילהת) בותכה ןושלמ החוקל הצילמה
 הברי גרובסרטפ י"כב , הבר -- הטמלמ 'א הרוש 187 דומע

 . תואיב

 :וילע םושר גרובסוטפ י'כב -- הלעמלמ 'א הרוש 158 דומע
 הבישיה רפוס רזנ לא ל"ז הבבואג אמ אדהו

 לעו , הבישיה רפוס דובכל ל"ז ותבושת תאזו) הנמ ןאונעלאו
 (הגיבה אלו) הגומאה רצבמו . הנובתה רצוא לא :(בתכה בג
 רזנ ינבא :(בתכמה תחסנ תאזו) בתכלא הכסנ הדהו ,'וכו

 . "וכו תוססונתמ רזנ
 גרובסרטפ י"כב ,ומעונ ינדעמו -- הלעמלמ 'ז הרוש 59 רומע

 .ומע םינדעמו
 םירבחה ר ש רבחה ןתנ : גרובסרטפ י"כב -- 'טו 'ח הרוש םש

 " ,'וכו לאומש 'רו 'רמ תשודק תלודג דובכ ןב
 ירואימ קלח : גרובסרטפ י"כב .וירואמ קלח -- 'י הרוש םש

 , הרשי אחסונ איהו
 ונימס תוטקו תולמה יוחא -- הטמלמ 'ח הרוש 164 דומע

 ."ונימשב תורמתו, תולמה ףיסומ ב"טפ י"כב
 .רידאה רשה ב'טפ י"כב ןודאה רשה -- הטמלמ 'ד הרוש םש

 . הרשי אחסונ איהו
 שרש ןוחרפה תובחמ :ספדנ תושישא םגתפה -- 165 דומע

 רומע 1848 תנשל טנעירא , (ג"ע ב"י ףד) דיג
 קהצי יבכוכ , 40 דומע 'ב דמחנ רצוא , 43 םימודק לחנ , 9
 רעגייג ןאווידב וילע תורעהו . 11 , 986 ףפמַאק . 98 דומע ר"כ
 בותככ תירבעל תיברעמ ה"יר םגרת הלאה םיתבה ינשו ,5
 (םש רעגייגו קחצי יבכוכ רמחנ רצוא האר) י"כ ל"רשר ןאווידב

 . ב"טפ י"כב אצמנ ןכו

 ,ישרח , שרח ב"טפו ל"דשר י'כב ,יסרח , םרח -- 'א תיב



 ויחא תבל הנוכה ילוא , ויתויחאו -- 'ב הרוש ב"כ הזורח
 ,הב הקשח ושפנש ע"במרה

 < ,476 דומע 1850 תנשל טנעירא ,7 יזנג :פפדנ -- ם רישל
 | = 1, ז ,987 ףפמָאק

 ות,י-*-+יייייוייייויפויי

 | . תיעיבר הקלחמ
 לע םושר גרובסרטפ י'כב -- הלעמלמ 'א הרוש 146 דומע

 " לא הבואגמ הלו :תיבועב בתכמה
 | "וכו לוק הפי אהלוא ידלא דיצקלא עמ הירדנכסאלאב רבחלא
 | | הפי התלחתש הדיצקה םע אירדנפכלאב רבחה לא הבושת ולו)
 בג לע תבותכה תחסונ וו) ןאונעלא הכסנ הדהו . ('וכו לוק
 באתכ לא הכסנ הדהו ,'ןכו םולשב תרגאה לבוה :(בתכמה

 ..'וכו תולילב יבכשמ לע :(בתכמה תחפונ וזו)
 ובחל הלכא ל"'צ .ובדל הלכא -- הטמלמ 'ב הרוש םש

 .(ובדמ םע זווחב)
 תונתונע ב ל"צ ,ונתונעב -- הלעמלמ 'א הרוש 149 רדומע

 דימתה ריסי -- םש ,(ת ו ג ח ל ש םע זורחכ)
 . דימצה ריסי :ל'צ ילואו שבושמכ הארנ ,דיתעה דימעהל
 :איה גרובסרטפ י"כב המישרה -- הלעמלמ 'א הרוש 154 דומע

 ינוברנ ברה דוד וניבר ילא הבתאכמ הלו
 ,'וכו ץראה ףנכמ (ע'נ ינוברנ ברה דוד וניבר לא בתכמ ולו) ע"נ
 | .תוינב דור יכ גרובפרטפ י'כב ,תוינב דיוד -- 'ג הרוש םש

 /  .ךנה יכו גרובסוטפ י'כב ,ךלה יכו -- םש
 3 ,ובשיל שי יכ ףא קיתעמה שובש אוח הארנה יפכו

 .'  יִכ אריהנ אל תפטוָט ל"ךשר ןוקת -- 'ב הרעה 155 דומע



 ףפמָאְק .475 דומע 1860  תנשל טנעירא : ספדנ -- זנ רישל =
 תלכ איה הלכה יכ ןווחאה הז תרעהו ,11 ,995 -

 .ךומסתש המ .לע הל ןיאו ריואב היולת ומצעב ררושמה

 ,75 ץטָארג ,יספלא י"ר  תוכלה ףוסב : ספדנ -- חנ רישל
 ל"צ .ָךְּב -- םש . ךל ל"צ לקשמה יפל ,ושער ףל -- 'א תיב

 .(ר"הט) ב
 . (ד"הט) ףְל ל'צ ,ושבח ל -- 'ב תיב

 .ל"רשר תקתעה יפל 89 ץטָארג :םפדנ -- טנ רישל
 ,ויתורבחמ יפדב ל"ר ,ילָעְב ל"צ ילוא , 'ללב -- 'א הרוש 'ד הזורח

 הבהאה לע תוצילמו םיריש רבח אוה יכ
 ,וינונגסב שמתשהל ולכותו 'וכו תודידיהו

 . (ד"הט) ובתְכו ל"צ ,ובתֶכו -- 'ב הרוש םש
 , (ד"הט) רַנְסַמּו ל"צ , רָגְִמּי -- 'א הרוש 'ה הזורח
 'ג דוע ויה ארזע '] מ"רל יכ ,העברא -- 'א הרוש 'ט הזורח

 ,(/-ש1 דומע יזנג האר) םיחא

 יפל יתנקתו ,הספסנ ץמָארג לצא .העסנ -- 'ב הרוש םש
 . ןינעהו זורחה

 .(ד"הט) הנבמ ל"צ .ינבמ -- 'א הרוש א"י הזורח
 לארשי לע בסומד הארנ ,וימותס -- 'א הרוש ז"ט הזורח

 םירבדה תא הנכ ילוא וא , תמדוקה הזורחב
 ,ולש םה ולאכ םתוא ראבמ ע"במרה היהש םימותסה

 ע"במרה יחא אוה הארנה יפכ . ףסויב -- 'א הרוש ט'י הזורח
 ובא ארקנו ע"במר םדוק תמיו ץוגש
 (םש יזנג) גאגחלא

 הוורחחבש תונומ ת לע בפומ . םתקושתב -- 'א הרוש 'כ הזורח
 , תמדוקה



 ול םדוק יכ ,ה ב ה א טויפ אוה גרובסרטפ י"כב המישרה לע
 = וילעו ,"וכו אוב ידידי אוב (הבהא כ"ג) אציא הבהא :בותכ

 | .(ןכ םג תרחא) אציא הריג : םושר
 . םדוקה רישב יתועה יפל .הסדה לע פדהה ןמ -- 'א הוורח

 .,הלכה לע ןתהה ןמ :איה האווהה הול
 .  םילשהל ךירצ ילואו , ל"רשרל 'ב הרעה האר -- ףוסב 'ה הזורח

  ילהאו ,הלש ןתחה , הְָתַח הרפחה הלמה
 . ל"רשר ירבדכ הלכה תיב אלו) ןתחה תיב ןכ םג אוה פדה

 , (ותרעהב
 , 44 י"בב :ספדנ -- גנ רישל
 , םימואת ולזמש ןויס שדחב לר םימואת לזמב -- 'א תיב
 הארנ ןתחל תרופ ןב יונכמו . 48 י"בב :פפדנ -- דנ רישל

 |  שגימ ןב ףסוי 'ר אוה ילואו .,ףסוי היה ומשש
 , + הטמל ו"נ ריש תא םג רש ותנותחלש

 1 ,49 י"בב :ספדנ -- הנ רישל

 <  שריפ יולה י"ר יכ הארנ הזמ ,ןיעה םתש -- 'ב הרוש ''ג הזורח
 . ,חותפ תאווהב םתש

 < הלודג החמשב יכ ל"ר . ןיי םיריזנה וקשה -- ףוסב 'ה הזורח
 = םיריזנל םג ןיי תייתש הרתוה תאוכ המוצעו

 . . ללכה ןמ אצויכ
 < תוורחה 'ד קר) 75 ץטָארג .87 י"בב :ספדנ --ונ רישל

 "לכ ל"דשר תרעהב ןנובתה אל יכ , תונושארה
 ,(רישה ךשמה אוה האלהו 'ה .הזורחמ

 : - ל"רשר ןוקתו .תרונ ג ב י"כב . ינדע תנגב --. 'א הרוש 'ט הזורח
 = רתויו ,'נדט דקנ םג .חרכומ וניא תנג ב

 ּ ,ילש ןדע ןגב ל"ר , יגדע תונגב דקנל בוש



 נוקת |
 תלחמ הילע רמאנש לארשי תסנכל ('ז ב"י לאינד) יצחו םידעומ =

 .('א 'ז ש"הש) םינחמה

 תנשל דיגמהב וילע תוועהו .84 י"בב :ספדנ -- נ רישל
 , 874 דומע 4

 :אחסונה םש דיגמב ,והובבס הנבלכ וא -- 'ב הרוש 'ב הזורח
 ריעה הז לעו .ותביבפ הנבלכ וא

 ('] ט"ו םילהת) בותכה י"פע תמאו ןוכנ ןכו,, + םש ריפס י"רה
 וא תמעל ליבקמ הזו ,ותפחמ אצוי ןתחכ אוהו :שמשה לע
 רשי ןויער תנומתו עמוש ינא םירבד לוק ,"ותבי בפ הנב לכ
 ךשמנ המ לע ,הלכה.לע בסומ הזוש רמאנ םא יכ ,האור ינניא

 ?ותובה יבכוכ תוא בצ רגופה
 הלובש , :הנושמ אחסונה םש דיגמב -- 'ד הרוש 'ג הזורח

 היפמו (תומקו ל" תמוקר השבל
 לבא המקר ידגב השובל הלכ איה ל"ו ,םיפיבש האשנ
 ,"םישובלמהמ רקיו םיענ רתויה םיפיבש יטישכתכ היפ תורמא ןח

 , יניעב הבוט רתוי י"בב תחסונו
 ! וילע םושר גרובסרטפ י"כבו ,40 י"בב :פפדנ -- אנ רישל

 .(הז ןינע לע ןכ םג רמאו) אציא ינעמלא יפ לאקו
 אוהו ,םיפדהה ןיב ודמע םירפ ע רישה אצמנ ול םדוקו

 ,'א קלחמ ג"לק ןמיפ ל"דשרל ןאוידה תמישרב
 ךיאתש הז ידי לע ,עירפת וישעממ לובז אבצו -- 'ב תיב

 תואבצ עירפת הילע םירדלו ץראל ריאתו הראת רהזב
 ,ץראה לע ריאהל ןכ ומכ אוהש םהישעממ םיקחש

 לצא ןוכשל הרחב יכ ל"ו .עיקו סדהה ןמ השעתו -- 'ג תיב
 תעיריל דוע זמרי ילואו ,ןתחל יונכ אוהש סדהה
 ,עיקרכ גוזה שאר לע החותמ איהש הפוחה

 לכ ןיא הטמל יתורעה יפלו , 40 י"בב :ספדנ -- בנ רישל



 109 2 תרבחמ קחצי יבכוכ .,80 י"ב :פפדנ -- ממ 2
 4 , 85 ץטָארג

 א ש י ה קחצי יבכוכב . ףסכל ש י ןה -- 'א הרוש 'ב הזורח
 = הזורח םג יכ עירכהל ןיא לקשמה רדצמו

 , דתיב ליחתת ''ז
 ,שובשב תורושה וקלחתנ םש צ"יוכב -- 'ג הזורח
 .םהיטה לב םש צ"יוכב .םהיטהל -- 'ג הרוש 'ד הזורח
 הנוכה ילואו , ל"דשרל 'א הרעה האר -- 'דו 'ג הרוש 'ה הזורח

 בורל הלכה לא תופוצ םיבר יניע יכ
 +( 'ג הירכ) םיניע העבש בותכה ןושל זחאו , היפי

 --םש ,תואיכ תופלחמ צ"יוכב . תופלחמ -- 'א הרוש 'ח הזורח
 םלוא .ל"דשרל 'ד הרעה האר .בוואכ

 איה אחסונה (874 דומע 1864 תנשל) דיגמהבו םש צ"יוכב
 בותכה י"פע אוהו, :םש דיגמב ריעה ריפפ י"רו ,ברועכ
 ךועשב תופלחמ יתש ונורתפו , ברועב תורוחש (א'י 'ה ש"הש)
 ."םהיעגופ לכל םיפווטה ברע יבאזכ םה בוועכ תוווחשה
 ומכ 5 דומע 1865 תנשל) דיגמב ריפסל ל"דשר תבושתבו

 אחטונה יכ ול הדוה (ובתכמב ו"רנ ה"חזש ר"רה ידידי ינעידוהש

 . הבוט רתוי תאזה
 אלש םוי תלמ רפחת צ"יוכב ,םוי רואמ -- 'ב הרוש 'ט הזורח

 צ"יוכב ,הֶנְבְלו -- 'ג הרוש םש .ןוכנכ
 | ,הָנְבִלְו דקני

 . תווש םש .תויה םש צ"'יוכב ,ותויה --'ג הרוש א"י הזורח
 4 . םיבוט צ"יוכב , םיבוטו --

 / דעומ וב רמאנש ץקה ברקי ןכ -- 'דו 'ג הרוש ב"י הזורח



 , זז ,996 ףפמָאק ,95 יזנג :פפדנ -- דמ רישל
 ףפמָאק תפסוה איה ייח הלמה , ירוגמ [ייח] ינש -- 'ב תיב

 המדאה לע הירוגמ ייח ינש יכ ל"רו , לקשמה יפל
 .םינשו םימי בורמ הניא התנקז יכ הילע ודיעי רפסמב םיטעמה
 ,(ד"הט) ינבישָי ל"צ -- 'ג תיב
 י"כב המישרה יפלו , 74 ץטָארג .94 יזנג :ספדנ -- המ רישל

 בלק הלו) יברע רישמ הקתעה אוה גרובסרטפ
 ('וכו אהב תילכ אמ לאש הימאשו : אציא ןיתיבלא הדה

 : קר וילע םושר גרובסרטפ י"כבו ,95 יזנג :פפדנ -- ומ רישל
 ול םדוקו ., (הזל המודב רמאו) ךלד לתמ יפ לאקו

 ,םש יזג פפדנה יבצ רפוע רישה םש אצמנ
 .ןחה דיגנ אחסונה גרובסרטפ י"כב ,ןחה ריבג -- 'א תיב

 (ג'פר ןמיפ 'א קלח) ל"דשר ןאוידב המישרה יפלו
 ,ותחפונ םג איה תאזכ יכ הארנ

 --םש .תרכו דגב גוובסוטפ י"כב ,חרבו ךלה -- ''ב תיב
 הלעמל ומכ .שבד ףוצ ןושלמ ,יפוצ ל"צ ,יפוצ

 הנוכהש יפוצ יפב םשו :(וז הקלחמב 'ז רישמ 'ג הזורח)
 ,הרעהב 184 רעגייג ןאוידב ל"דשר תרעה האר , ויפ תוקישנל וב
 םג וילע םושר גרובסרטפ י'כבו .95 יזנג :פפדנ -- זמ רישל

 ,(הזל המודב רמאו) ךלד לתמ יפ לאקו : ןכ
 .רשפא הז םגו , ךד גנ לו גרובסרטפ י"כב . ךדונלו -- 'ב תיב

 ,הנממ הבוט 'א אחסונ םלוא
 דומע 1851 תנשל טנעיוא ,97 יזנג :פפדנ -- חמ רישל

 ,95 ביליפ ,6
 תינבתכ -- םש .!ורי פה תועטב ביליפ לצא , ורסוה -- 'א תיב

 אוה ןסר תרוצב וינפ תא בבוסה ןבלה ןקזה ,ןסר
 , ויתואתל ןסר םג



 שב ףופה היה הבורקה רעגייג תרעשה יפכו : (ויתקתעה
 ירפסמ וניטצנ אל םופרה תועט י"פעו .תיליטסאק תידרפס

 ,םיתבהו תוזורחה
 : ,הקשח דקנל ךירצ + הקשָח -- 'ב הרוש
 םנמא רשא , םירוט ינש ל"צ , םירוט 'נש -- 'ה ההוש 'ב הזורח

 ,םָינשל הנוכה
 :ךיניע ב י"כבו ,רעגייג ןוקתכ .ךניעב -- 'ד הרוש 'ג הזורח
 .ךילע י"כבו ,רעגויג ןוקתכ ,ילע -- 'ב הרוש 'ד הזורח
 .ל"צ -- 'ה הרוש םש ,(ד'הט) הדגב ל'צ -- 'ב הרוש 'ה הזורח

 .(ד"הט) הוקד .
 |  הרעהה האר תוופחה תורושה יתש תודוא -- ףוסב 'ו הזורח

 1 ,רישה שארב
 .  "כבו .11 ,996 ףפמָאק .94 יזנג :פפדנ -- במ רישל

 " הלאסגב זאתגאו : תיברעב וילע םושר גרובסרטפ
 1 .(הסיבכה תעב חיפ-הפיה ינפל רבעו) ןפח תאד

 .(ר'הט) שמשְל ל'צ . שמשל -- 'א תיב
 " גרובסרטפ י'כב אתפונה הזמ בוט ,הראת יפיב --'ב תיב

 "| תוניעמ ימל ךרוצ הל ןיא ל"וו ,הואת רוהול
 " ,העמד ימ תודירומה םיניע יתש הלצא ואצמנ יכ לע םב פבכל
 ,שמשכ ריהזמ אוה הראת יכ שביל שמשה רוא הל ךרצנ אלו
 " וילע תורעהו ,11 ,996 ףפמָאק ,95 יזנג : פפדנ -- גמ רישל

 0 , 199 רעגייג
 / לקשמה יפל ךא , יזנגב ןכ . ךיתפש קשונ םולחב -- 'ב תיב

 ל"רשר י"כבו ,רעגייג תרעהכ קשונ ךתפש ל'צ
 . "כב םג אחפונה ןכו ,םולחב ךתפש קשונ בותכ
 "  ךתפש קשונ םולחב םא :ןקתי ףפמָאקו גרובסוטפ

 | ,חרכומ וְניא לבא רשפא הז םגו ,הזחת

8 
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 ףפמָאק ,308 רומע 1850 תנשל טנעירא :ספדנ -- מ רישל =
 ,196 רעגייג וילע תורעהו ,89 ץטָארג ,5

 ל"צכ) .אלזגתמ לאקו :תועטב י"כב וילע םושר תיברעבו
 םש : םושר תירבעב ןכו .(הלזנג תמ שובשב םש טנעיראבו
 בהואל ךורע אוה יכ רורב הארנ רישה ןכותמ םלוא ,יברעב קשח ריש
 ףפמָאק םלוא . ץטָארג וירחאו רגייג והוניבה ןכו , ןיי דכ ול חלשש
 רבד,, : בתכ (איה השולח ללכב םינומדק םירישב ותנכה רשאו
 ."ותקושחל הזה רישה בתכ ררושמהש (!) אוה ונינעמ דמלה
 ,טנעיראמ תשבושמהו תרחואמה המישרה לע ךמפ הארנה יפכו

 ,ל"רשר י"כ י"פע וינוקתו רעגייג תורעה ונממ וטמשנ םג
 וככו .ית א ו שובשב ףפמָאק לצאו טנעיראב . יחאו -- 'ב תיב =
 דקנ ץטָארגו ,יח או ל"צש י"כה י"פע רעגייג ןקת ב

 הרטמה לא עלק אל יתעד יפלו (צוזג+ ד"ע) 1 'חֶאו הלמה תא
 לא יתארק ל"ר . יחאו יתהגה ןכל .ד כ ל א תולמה ןמ הארנכ =

 ,+תחלש דקנל ךירצ .ותחלש -- םש ! התא יחא : תחלשש ןייה דכ
 תוחלש קפסב ןורחאה היגי הזו .י תח ל ש ףפמָאקו טנעיראבו

 ,הפ ןבומ לכ ול ןיאש ]
 ? ןיי תותשלמ לדחת אל יתמ דע ל"רו ל"צכ ,יתמל --'ג תיב

 : הטושפ תיבה תנווכ , דכב הסאמא ךיאו -- 'ה תיב |
 יתודלי ימיב ינא דועב בהואה יל חלשש ןייה דכ תא סאמא ךיא
 ףפמָאקו .ר"כ רפסמל ועיגה אל יתונשו (ךתודליב רוחב חמשו)
 תא בושחל הקוחר ךרדב הפ םג ךלה רישה לכ תארוהכ העטש
 ,םינשה רפסמל ןכ םג תלדב דכ ב הלמה 9

 ופוסב רסח אוהו .7 ץטָארג , 199 רעגייג :ספדנ -- אמ רישל
 (םינורחאה םיזורחה וא) ןורחאה זורחהש ינפמ

 !תיברעה ותמישרב בתכו ףסאמה הניבה אלש הפשב בותכ היה
 אל תיזעול הפשב אוה ףוסהו) אהתבתא םל הימגעא הגרכלאו

- 

 1 יתויעתו טינה יומה

 כ
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 .ןוגיו בצוע ימי םלכ יכ וירחא םיאבה םימיהו ותדירפל ןושארה
 :הלעמב ןורחאהו לפשה שיאה ןיב יל המ : ותנווכ ילואו .םה
 .םיתכה ינשב ראבי רשאכ ,(רישעה) הלעמב ןושארהו (ינעה)

 :  ,ןושיל ולכוי אל םהינש רישעכ ינעכ יכ םיכומפה
 םשו , ל"רשר י"כ יפל 158  ןאויד רעגייג : ספדג -- חל רישל

 , ליבל ןב בקעי 'ר האתפתפאו : תיברעב וילע םושר
 ' לאקפ אמהנמ דחאו לכ הלמע רעש יפ לאשע ןב קחצי 'מו
 "\ ריש תודוא לאשע ןב קחצי 'מו ליבל ןב בקעי 'ר ותוא ולאשו)
 | םג אצמנ הזה רישהו ,(ותבושת התיהו םהמ דחא לכ רבחש
 | בקעי 'ר ר'טאנתו : טעמ הנושמ המישרה םשו גרובסרטפ "כב
 -.אהלמע רעש תאיבא יפ לאהשע רמ רב קחצי רמו ליבל 'ר ןב
 .בקעי 'ר וחכותהו) הבאוג יפ לאקפ יולה הדוהי 'ר איתפתסאו
 "ורבחש ריש יתב תודוא לאהשע רמ רב קחצי רמו ליבל 'ר ןב

 ,(ותבושתב רמאו יולה י"ר תא ולאשו םהינש
 .י"בבו ,89 ץטָארג , 154 ןאויד רעגייג :ספדנ -- טל רישל

 .תא ףפאמה העושי 'ומ תיברעב וילע םושר
 תכ לגרל ל"ז לאיחי בר ןיירלא ינרשנא לאק העושי : ןאוידה
 :העושי רמא) והו 'א תיב רעשלא למע הכרת יפ יולה הדוהיל
 = ולה הדוהיל בתכ דחא שיאש ל"ז לאיחי בר ןיידה יל רפס

 / :(והו רישה תכאלמ תא ובוע תודוא לע דחא תיב
 . ,ריש תושעמ ול שירחה הדוהי,

 .,6ירוע נמ :ץטָארג לצא) "וירוחבמ ותכאלמ התיה איהו "
 4 ,(ררושמה ול בישהו) הבאגאפ
 : תועמ אוהו הל עב םפדנ רעגייג לצא ,הלעג -- 'א תיב

 | ,ל"ךשר י"ב י"פע נ"הפכ אוה ץטָארג ןוקתו ,חכומד
 | - .הלחב ןקתל ןכ םג לכונ ומצע תרבסמ אוה םאו

 " (ח" 'ה הכיא) בותכה ןושלב וכלה ל''צ ,וכלח -- 'ִב תיִב
 | ,לקשמה י"פעו



 ן ב רעניינ לצא תועטב) המ לש עי ברל א וב א אוה [
 ץטָארג בתכ ז"פעו (91 י"בב רכזנה) יאבג ןב (המלש |
 הלפנ יכ רמול חרכההמ ןיא םלוא ,אעיברולא המלש

 היה המ לש 'ר יכ רמול לכונו ,תומישרה יתשמ תחאב תועט
 ןבו (אַזא יזנגב ןאמלעדע בתכש ומכ) עי בר יבא תמאב
 תרחא הרעשהו .,ארוע ןב ומכ החפשמ יונכ אוה יאבג

 ,'ה תיבל הרעהב הטמל האר רעגייגמ
 ילב הנווכהו , ןושל לע לפונ ןושל ,די ילב דיטצתה -- 'ב תיב |
 ,ךתפנרפל חוטב םוקמ |
 םיררושמח ושמתשי (יב א םגו) יח א הלמב , ןמיחא -- 'ה תיב =
 .'ג תיבב קדצ יחא ומכ לעב תארוהב דרפסב |
 רבדמב) קנעה ידילימ אוה ןמיחא יכ לע הז םשב ררושמה רחבו <
 תובידנב סנרפי יכ ןמ ל ע ב אוה ומש תארוה יפלו ,(ב"כ ג'י \

 רישה רשוה ילוא יכ רעשי רעייגו .הסנרפל ךרצנה לכ תא ובל
 ודובכל רשא יש ש לא ןב הללא הבה הש מ 'ר דובכל הזה
 אוה ומעטו .(וז הקלחממ ט"י ריש) ורצי ןו דא ררושמה רש
 ,(םש רבדמב) קנעה ידילמ ןמיחא לצא רכמנ ישש ינ-
 ררושמהל ול היה הזכ ןפואב יכ , יניעב איה הקוחר וז הרעשהו =
 .ןמיחא יח א רמול .
 יכ םירצמב רשוה הארנה יפכו , 91 יזנג :ספרצ -- זל רישל |
 תרעשה יפכו ,סולינה אוה ןושיפ רהנ 'א תיבב רכזנ :
 .הלעמל רכזנה עיבר יבא אוה הז המלש 'ר (א1% יזנג) ןאמלעדע =
 לכוא אל ותדיופ תאפמ יכ ל"ר ,םירומש יתוליל -- 'ב תיב =
 ,םירומש ליל יל אוה הלילו הליל לכו ןושיל 1
 יתנש לזג רשאכ ל"ר ,ןושאר יל המ ןורחא יל המ -- 'ג תיב =
 ןושארה ןמזה ןיב הלילה ךשמב ילצא שרפה ןיא ודודנ י"ע <

 ַסויה ןיב וא ,(תישילשהו הנושארה הרומשאה ןיב) ןורחאהו



 % . הרשי אחפונ איהו . דע תחת דוע
 וג וילע תורעהו .110 ץטָארג ,19 יזנג :ספרנ -- הל רישל

 ,(ץטָארגמ ומלענש) 5
 , םכילע אל . םהילע אל ומכ ,םסני לא לא -- 'ד תיב
 ינפל ףולחנ רהמ שיח .ןיבנ אלו ףולחנ --'ח תיב

 . םב ןנובתנ אלו (םדוקה תיבב םירכזנה)
 לע ץטָארג לצאו יזנגבו .רעגייג ןוקתמ .ילע -- ב" תיב

 < | ,ועשעתשיו ל''צ , ועשעתשינ --- םש , שובשב
 ןפהב הו ל ש תוצעומ ל"צ נ"הפכ . םולש תוצעומ -- ג"י תיב

 ּ = ,קירָל -- םש ,ויוחאלש תיבב רכה דודנמ
 3% . קיל

 -םש .וודנל תועטב ץפטָארגו יזנגב .דודנל -- ד"י תיב
 | ו הלמב דתי שרודה לקשמה יפכ יתדקנ ,ועטנ

 ,(פופדה תועט) דוד ל"צ .ידוד -- ו"ט תיב
 ו יזנגבו ,י"ב י"פע רעגייג ןקת ןכ .ועבצנ -- ט"י תיב

 . ,שובשב ועב ש

 מארגו יזנגב ר ח א םוקמב רעגייג ןוקתכ ,ירחא -- א"כ תיב
 ּ ,ועקְבָי ל"צ -- ועקְבי -- ד"כ תיב
 ,תַבָב ל"צ ,תַבָּכ -- ו"ב תיב
 ,וטקל ל"צ ,וטקֶל -- ז"ב תיב
 הקלחמ ג"י רישל) הלעמל הרעהה האר ,םע -- ט"ב תיב

 : , הטמל ךומפה תיבב
 ץטָארגו יזנגבו . לקשמה יפל יתנקת ןכ , יחי הכיא -- 'ל תיב

 4 ,ודְרַפַי ל"צ ,ודרְפְי --םש ,היחי ךיא בותכ

 ועגייג וולע תורעהו ,0 ץטָארג ,91 יזנג :ספדנ -- ול רישל
 'אבג ןב עיבר יכ רעשי םשו ,165 ןאויד



 קוחצ ךרדב יולח י"ו תומ ירחא םבתכש ע"בארה ידי ישעמ סה
 ותא תכלל ול אורקל ותומ ירחא יולה י"ר אב ולאכ . (ץרעש)
 הנכמה ץטָארג חקל רעגייגמו . הזב ברפי ע"בארהו יחצנה םלוע
 ארוקהו . (!) "יולה הדוהי 'ר לע םילותה ריש, :םשב רישה תא
 יולה י"רב .ע"בארה לתהי הז עודמ יכ אלפתיו םמותשמ דומע*
 ? לותהה תנומת הז רישב אופא היאו ,ותריטפ ירחא םג המו
 יכ ותעד הוחיו רעגייג תעדל הז םעטמ דגנתי (1 ,996) ףפמָאקו
 ותא עופנל ע"בארהל ארקש ה"ירמ ןושארה רישה בתכנ תמאב
 תארוה יהת המ יכ ,איה הקוחדו הקוחר הרעשהו , לארשי ץראל-
 ילעו ,בבש בוש ,בבשנ רפע לעו ,יליתנש הבוע

 י"א תלהתב הזכ רישב ררושמה רכז אל הז עודמו ?ךתומ]
 יכ תמאב תויהל לכוי הלא םימעטמ -- ?זמרב ףא התשודקו'
 םא יכ לותהו קוחצ ד"ע אל ךא םירישה ינש רבחמ אוה ע"בארה
 הזיא ואצמנ םש דיגמבו . (ו/18108) תיריש הוחמו ןויזח רותב |
 . הפ םנייצאש תואחסונ ייונש 1
 אוה ילואש ד"וד : ת"ר ןמיפ םע) דוד דיגמב . ידוד -- 'א תיב-

 . (םופדה תועטמ
 דיגמב . ךמשב --םש המה דיגמב .םה ןה -- 'ב תוב
 , .ךמשל 1
 --סש .בכש ת רפע לע דיגמב .בבכשנ רפע לעו -- 'ג תיב |
 תחא הלמב) ךלה מו דיגמב . ךמלג תויחל ךל המו :
 הלמה יכ הרשי אחסונ איהו .ךמ לצ תרז חל (ד"הטמ .נ"הפב |
 לצ .ךמ לצ םיזורחה םג .ןושאר תיבב רבכ אצמת ךמ לצ
 לארשי יררושמ יניעב םיבוהאה םינגתה יריש ד"ע םה ךמ:
 רצואב ורמאמב ע"נ ז"שרח הז ןינעב הבחרב רבד רשאכ דרפסב |

 .האלהו 90 דומעמ 'ד הנש תורפסה

 םירישה ינש יכ בושחו 0% ד ןאוידב רעגייג .הנהו %



 9 י"כב םג אצמנ אוהו .97 י"בב :פפדנ --גל רישל
 , הזה י"כה תואחסונ תא הפ ןייצאו

 םימ לא אחפונה י"כב , םימלאנ -- 'ד הרוש 'א הזורח
 וופי םויהו י"כב . חופי ןכשמו -- 'א הרוש 'ב הזורח

 בותכה :ןושל ד"ע איה יכ תאוה אחסונה הקדצו
 ןומסב אצמת ןכ שמ הלמה םג .םויה חופיש דע :ש"השב

 7 .'ב הרושב
 .וומאי י"כב ,רמאנ -- 'ד הרוש 'ג הזווח

 .'ג הרוש םש ,ורר וש י י"כב ,וררוש -- 'א הרוש 'ד הזורח
 ןקדצ ב בוט רתוי י"כב |, תכרבו | תקדצבו
 ו.תכרבבו

 : אחפונה י"כב : 'דו 'ג הרוש 'ה הזורח

 םכתחמש הארנ [? םב] הב החונמו םולש,

 . "םכיתוניב ןוחוני החנהו ןוששו

 טה ד"ע הארו .םלו בוט רתוי י'"כב -- הנורחא הרוש םש
 טמלו ('א ןוקלחמב ג"י רישל) הלעמל ונתרעה תאוה
 . ה"ל רישב

 76 רומע 1850 תנשל טנעירא . 90 יזנג :פפדנ -- דל רישל
 13 דומע 1864 תנשל דיגמה .118 ץטָארג

 1 ריש לע ע"בארה תבושת םג הספדנ (דיגמב אלו) םשו

 לא יכ בכש בוש הדוהי יחא
 ךמע ךולהל יתתל ןאמ

 םימעטמו םינב השעא דע
 ךמעט ןמב םעטא אלו לכוא

 תאו ךא ךתומ ילע ינא בצענ
 ךממ החקא אל רשא בצע



 ּי | , 94 י"בב : ספדנ -- ל רישל
 תיב ערומ היה דיגנה יכ לע , הירומה רה רמה רהמ -- 'ח תי .

 , םילשוריבש דוד

 , גרובסרטפ י"כב םג אצמנו ,95 י"בב :ספדנ -- אל רישל
 םה םלכ אל םנמא רשא םייונשה תא הפ ןייצאו
 , אתוילעמל

 הוורח לכ ףופבו . תבכרמ י"כב , בכרמ -- 'ב הרוש 'א הזורח
 ,םירזנ רחבמ . םירשה רשל . םירישה רישו : דוע ףסונ

 'ןקתנ] תמא תיפיפי , :אחסונה י"כב -- 'בו 'א הרוש 'ב הזו
 דוע תיכז ןכו ,םדא ינבמ [ת מ א ב רחואמ י"כב

 םע -- 'ו הרוש םש , ךלצבו -- 'ה הרוש םש , "םדיגנ תויהל
 , םירדרדה

 - ב הוש םש ,אוה םגו י"כב --'א הרוש 'ג הזווח
 . ישרש חלשי --'ג הרוש םש .וישדחל וכבמ
 , וישנא ל כ -- 'ד הרוש םש

 א"ש) והניו ומכ םיואתמו םיואת ,םיהננ -- 'ב הרוש 'ד ה
 .יכ דעל הפחמ) י'כב --'אה הרוש םש . ('ב ''ז
 . "םירמנ יררהו םיריפכה תונועמב ,םיהמתו םי רפח

 לבל -- 'ב הרוש םש . ינגר יפנכ--'א הרוש 'ה הוו
 ,יתא

 , 96 י"בב : ספדג -- בל ריש
 הלמה תחת ל"דשר היגה ןכ ,הרוה -- 'ד הרוש "ו |

 הזורחה יכ י"כה תחסונ הקדצ ילואו .י"כב הרות
 :(א"ע ה"פ ףד אעיצמ אבב) ל"ז םומאמ לע תדסוימ תאזה
 הלמה ןכ םאו ,חלש אינסכא לע תרזחמ הרותה ךליאו ןאכמ"

 ,'ב הוושב היגפכא ילע תרזחמ תולמה לע תבסומ הרות

| 



 האר .ןגה תא ה ןדעמ אצויה רהנה ישאר 'דמ
 | .(% הקיומכ ז"ב רישמ 'י תיב) הלעמל

 .90 י"בב :פפדנ --זכ רישל
  'רש רעשמה ל"דשרמ ג הרעה האר , תהק ןב -- 'ג תיב

 ;שא יולה הנכתנ אל רשא ירחא םלוא ,יול היה
 רו .ומצע ררושמה לע בסומ תהק ןבו . לאקזחי רֶָשִמ ל"צ יכ

 < +, לאקזחי רשה ןמ (יולה י"ר) תהק ןב דורפב
 למ -אל תאו לב יפב ולש ןמ יכ ףא . מנ אלו -- ''ה תיב

 מנו שמשה םחו וילע בותכש רבדמבש ןמה ומכ
 ?ארשי ינב ונכש ומכ , לקולק היה אלו -- .(א"כ ז"ט תומש)

 4% , ('ה א"ב רבדמב) ןמה תא
 . 92 י"בב : ספדנ -- חכ רישל
 ?ועש ימ לכ סוניו חרבי . לאגמ דודי -- 'ד הרוש 'ד הזורח

 ובחמ םינושארל ןורכז האר ,לואיגו לוגפ השעמ
 .(ו"פק דומע) 'ה

 .98 י"בב :ספדנ -- םכ רישל
 כה דקנל לכונו . ל"דשר דקנ ןב . עמש ילצלצ -- 'ג תיב

 , בותכב תאצמנש ומכ עַמֶש
 + הזכ דבכנ הזחמב ןנובתה : ,םהינפ תא ומש -- 'י תיב
 תיבה רגוסמו .תרמאה 'ה תא ןמ .,םירימאמ -- ג"י תיב

 /רפי יולה י"ר יכ הארנ "םהינב לעו םהילע לושמל,,
 / (םוחמ) רימא ןמ ןואג הידעס בר ומכ תרמאה הלמה
 ד"צ-א"צ דומע) 'ה  םינושארל ןורכז האר . תיברעב לשומ
 6ומש 'ר יכ הארג הזמ . וערזלו דודל דסחו -- ד"כ תיִב

 ויב ג תו ינלחמ אצויל פחוימ היה םירצמב דיגנה
 / ךלמה דוד

4 

 יי

 ירו

 צץ
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 תיבל הרעהה האר , ןומא אנב -- 'ד הרוש םש .'הו 'ד ;
 + םדוקה רישב 'ז |

 . 89 י"בב : ספדנ -- כ . /
 דיגנה לאומש בר ירישב ןכו , ילשב יכ ךלשב אל --

 ילעו יריש ןורתי ךל : (108 'א םינושארל  ןורכז)
 . םוופחמ [
 . ילש אשנו םו םוקמ , ילתו -- 'ג תי
 'ר בתכש רישב יכ איה הלאה םיתבה תארוה -- 'הו 'ד תי

 ,ודובכל ריש רישי יולה י"רש וצפח תא הלג ןרהא
 ינא רופא יכ הז ךנוצר רחא ךשמנ ינא : ררושמה  בישי הזל
 יואר הנעמ אצמא אל םלוא , תוטומו לוע ילע המשש ךתבהא
 םהש ירבד ליבקהל ינא שייבתמו , וב ינתדבכש ךרישל ה |

 . ךלש שדק ירבדל ןילוח ירבד /
 . 105 ץטָארג , 88 י'בב : פפדנ -- דכ ריש
 רתוי םלוא .ל"רשרל 'א הרעה האו ,ישרע ילע --'ב תב

 חרזמה תוצואב יכ הטושפכ איה הארוהה יכ הארנ
 . הבישיל םג הטמו שרעב ושמתשי

 . ייצ דקנל הארנ . ייצ --'ד תו
 : םישנא תודידיב יתודידי ףילחת לא , 'וכו ןיחבהו -- 'ז

 . םינשוש לומ םיצוקו תוירא ,
 . 99 י"בב :ספדנ -- הכ ריש

 הנווכה ילואו . ל"דשרל 'ב הרעה האר . ירימז אשא -- 'ד
 ומכ .ונממ יתדמלש רימזו ריש לוק אשא יכ הטושפ
 , יתומיענ ויתומיענמ יכ : רגוסה הרויש

 . 99 י"בב :ספדג -- וכ ריש
 דחא אוה ןושיפ אוהש סולינה ךאי יכ . ןדע ןגל דלי -- 'א מ

 4 לוס ןאצ ומכ איה יתבהא לומ םתבהא יכ , םירחא 4
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 תא וינויערב חכש אל תאז לכב ונמזב דיחי היהש דע
 [ . רבכמ וידודוו

 עו -- . (('ח ג"כ ב'ש) בותכה ןושל ד'ע , ונידעו -- 'ט תיב
 ] . (ח"ו ג"ב ב"ש) ותינח תא

 . 108 י"בב : ספדנ -- כ רישל

 וכה ןושלו ת ל ג ס ל א ויונכל זמור . הלגסל הלגפ -- 'א תיב
 . םימעה לכמ הלגס יל םתייהו ('ה ט"י תומש)

 'ר בחב ל"דשר והיגהו ך תרב חב י"כב , ךרבחב -- 'ב תיב
 ל"וו י"כה תחסונ הקרצ יכ תויהל לכו םלואו

 ! לע אוהו , תלגסלא י"ר תולעמ ידי לע תממורתמ הרותה
 , תיברעה הגלפהה

 [ ןקלחמכ 'א לישל הלעמל הועהה האר , םאו -- 'ג תיב
 הי שארב) בותכה ןושל ר'ע . הלחתב הדוהי -- 'ז תיב

 . הלעי הדוהי 'ה רמאיו הלחתב הלעי ימ
 .78 י"בב : פפרנ -- אכ רישל
 ינשהו , דובכה ראת ןושארה , רבח ילב רבח -- 'ב תיב

 , , ול המודו ער
 רלי ל"ר םיפנע איצוהש דע . םידב הלעה דע -- 'ד תיב <

 קשי ףונ הפי תארקנה לארשי ץרא ןיעמ -- 'ה תיב
 הא 'ר יכ , םירצמ ץרא איה ףנ ץוא
 \ . םילשורימ םירצמל

 וה תקתעה יפל םירצמ לש אירדנסכלא .ןומא אנל -- 'ז תיב |
 ו ,םויה דע םירצמ ידוהי יפב רוגשה יפכו

 , 80 י"בב : ספדנ -- בכ רישל
 מ םג הארנכ . םיאצוי שדקמה ןמ -- 'א הרוש 'א הזורח

 . וושמ הארנ ןכו , םירצמל םילשורימ ןרהא 'ר
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 חו דוד 'ר (19 י"בב) ל"דשרמ םושרה יפכו ,[תיציצ לש |
 ,ןיידה ןב אוקנ %

 ,עיקְרָּכ ספדנ תועטבו 'קְרְּכ ל'צ לקשמה יפל .עיקרכ -- 'א תי
 .ידוד ל"צ ילוא . הרוד -- 'ה תי
 . ל"נה י"כמ 11 , 8 םינשי םג םישרח :םפפדנ--זמ רישל
 בקעי 'ר  ברלא ילא הלו : המישרה תיברעבו /

 תארוה יפכ יתפרצה בקעי 'ר ברה לא ולו] ינעמלא יפ יתפרצ
 1: . ותא דועסל רוושמהמ האיוק אוה הארוהה יפלו . [רישה"

 | וילא ךרע יולה י"רש 91 י"בב רכזנה יתפרצה ברה יכ רעשא
 י"כ ןאוידמ 'א קלחב םשרנ הוה יישהו ,הז בקעי 'ר אוה

 ,ו"טק ןמיסב ל"רשרל
 . 60 י"בב :ספדנ -- זי ריש

 ףבדב ונממ רטפנ הדוהי 'ר יהי ןעמל . הדירפה םרטב -- 'ד תא
 / . (א"ע א"ל ףד תוכרב) הכלה

 .- % תגוע ולכא יוחא והילאב ומאנש ד"ע . חכב ךלו -"ו
 2 : הליכאה חכב ךליו ('ח ט"י א"מ) םיפצר

 תרכונש החולשה החנמה לע בפומ . תאצומ יהת -- 'ט
 . םדוקה תיבב צ
 ף"ישרמ הרעהו . 108 ץטָארג 61 י"בב : ספרנ -- חי ריש
 ,967 'זו דמח םרכב וילע 4

 קדצב היגה םש דמח םרכב ר"ישו ברה , דחפמ --'א |
 ה ט א גר ג ריעה םש אוה דרפפ ןומר יכ ,דופפ

 161 רעגייג ומיבסה ר"ישר תהגהלו . תירבעב ((3ז8מ₪
 , 103 ץטָארגו :

 . 104 י"בב : פפדנ -- םו רי

 ינ תויהל לכוי םנמאו , ל"דשרל 'א הרעה האר -- 'ד ז
 שאר הלעמל הלע השמ 'ר יכ ףא יכ איה הנווכה

 .תורעהו םינוקת

 ל
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 | ע"נ .גרהנ תעב רכזנה שיאה לע וננוקב ל'ז ןכ םג ולו]
 די ריש ןימ) דיצקהמ םיתבה ישאר תויתואמ תוחוקל ויתולמש

 , [ורכזל לקי ןעמל רשוקמ ותוא השעו ,הזל םדוקש

 ,1ז ,997 ףפמָאק , 43 יזנג :ספדנ -- גי רישל
 'רוא תא רחשי לודגה רואמה אוהש שמשה םא ל"ר -- 'ח תיב

 י , ןטקה רואמה איהש הנבלה יכ ףא וינפ
 ה ד"ע ,לאעמשי ינב ל"ר , אשמ ינב סמ לוע -- 'ט תיב

 , אשמו המודו עמשמו (ד"י ה"כ תישארב)

 פוי : בותכ יזנגבו , ףפמָאק ןקת ןכ ,םיהלא ףיסוי -- ג"י תיב
 תו תאוה אחפונה םייקל לכונ ילואו ,םהי לע

 תא (םרוקה תיבב םירכזנה) ויתובא לע המלש 'ר ףיסוי : הנווכה
 ְ . וייחב ודועב םהמ שריש דובכה

 וישהל הבושת אוהו ,109 ץטָארג , 59 י"בב :פפדנ -- די רישל
 ולה הדוהי 'ר דובכל קידצ ןב ףסוי 'ר ןיידה רשש

 , (101 ץטָארג , 58 י"בב) הרוצע רצק קיחב וננימי : ליחתמה
 כרצנ םניאש םירבד יבהוא ינפב יתרבד יכ ,הרתי -- 'א תיב

 ע תנקותמו הבוט התיהש איה .הארוהה ילואו
 ,והערמ ר תי כ"הלפו ןורתיו הלעמ

 ול חלשש תונתמה לא ומרו ול םדוקהו הז תיבב -- 'ח תיב
 , םידוד תריש םע דחיב ףסוי

 ,הקזחב הנוק רומלתה ןושלמ , הקזח -- א"י תיב
 יל ךרצנ אל יעפמל ילגוב ךלאשכ ל'ו -- ב"י תיב

 : , םכתודידימ
 וובסרטפב י"כ יפל 11 , 3 םינשי םג םישדח :פפדנ -- ומ רישל

 ג\ רוד המסא ןאסנא יפ הלו :.וילע םושר תיברעבו
 תמב ול ןתנש רוד ומשש שיאל ולו] תיציצ ארר הילא ארהא
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 תורעהו םינוקת

 היטרו הירז ןינע המ םלוא ,הירוגס ספדנ ש"הי לצאו
 ? םירוגסל |
 ,ןינעהו לקשמה דגנ ןו יצ ש"הי לצא . ןויצ[ב] םויָּכ -- א"נ תיב
 הלמב תאצמנה העידיה א"ה אובת אל תוכימסב יב |
 ,םוויָּכ (

 לפשנ יכ הנווכהו , ילהא תועמב ש"הי לצא , 'להא -- ב"נ תיב
 ל''רו (ג'ג תיב) הבילהאמ רקי עסנו הלה א םור

 ,הבילהאו הלהא םשב םינוכמה הדוהיו לארשי תיבמ דובכ הלג יב
 הירורצמ רומ רורד -- ,ןושל לע לפונ ןושל הלה א ילה א
 , הירורצמ תועטב ש"הי לצאו , רומה רורצו רורד רמ ד"ע =
 רשפא הז םגו , תבכרמל ש"הי לצא , תבכרמל -- ד"נ תיב
 . תֶאושנ ש"הי לצא .תַאושנ -- ו"נ תיב
 ש'הי לצאו . ןינעהו לקשמה י'פע ל"צ ןכ . ּהָמְש -- ז"נ תיב

 , םָש תועטב
 , ןוכנכ אלש ףוטע ש"הי לצא , ףוטע -- ח"נ תוב|
 , ש"הי ןוקתכ הרתב ל"צ ,הרתכ -- ט"נ תיב|
 "פע ש"הי לצא הרסחה םודא הלמה יתפסוה -- 'פ תיב

 , 'ט ד"ל היעשיל זמורה (ג"ס תיב) הטמל בותכה :
 ,ש"הי ןוקתכ הירדג ל"צ ,היִרְדג -- ד"פ תיב|

 ,עידוהי ל"צ ילוא , עירהי -- ט"ס תי
 דבל ח"סתת תנש ל"ר , הירופס יפלא ילע םירופס -- א"ע תיב

 , ןטק טרפל == (ח"סתת םיפלא 'ד) םיפלאה
 ,140 םש ץולחה .,146 רעגייג ןאויד :ספדנ -- בי ר

 המישרהו) תיברעב וילע םושר י"כבו , 88 ץטָארג
 יפ אציא יתרי ל"ז אציא הלו :(םיולג םישובשב ש"הימ הספד

 < | ףורח לוא הטאפלא עוטקמ ע"נ הלתק דנע רוכדמלא ץכ
 = אהטבר להפי יתח טבאר הלמע הלבק ידלא דיצקלא תאיבו



 !גרוט של ץנוצ לצא תאזכ םושר ןכלו יול ה זחל
 ועא םושרכ ל"דשר וב רזח ןכ יוחא םלוא ,(496 עטכיש

 +*'- . 178 הלעמל
 'צ , קרושב ש"הי לצא ןכ . הירּוגח יאולבמ -- ב"כ תיב

 2 ,םלוחב הירוגח יאולבמ
 וא , הז לע ריעהש ש"הי תחסונב ןכ , חתפי תוטומ -- ו"כ תיב

 וגת רפחת הז ידעלב יכ , חתפי תורסומ ל"צ
 1 תועונתב קולח ןיא יכ תאז בתכ ביכשו םיינ דכו ,"זורחב
 הפי הלוע לקשמה ןיא תלדב םגו תורפומו תוטומ תולמה
 |,םיר יפ א הלמה תא הרעשהה י"פע יתפסוה ןכל , ותחסונ יפל

 1 , תלדב יתמש י מ ו הלמהו
 'צ וא .תלדב יבלו הלמה לע בסומ ,ותעדב --ט'ב תיב

 1 ,יתעדב
 נכ , בורעת -- .ש"הי ןוקתכ הדעל ל"צ ,הדעְל -- איל תיב

 ומ בו רע ת בתכו ,םיוגב וברעתיו ד"ע בר ע ת ת
 , לקשמה ץחל

 , תלד ירוחא ומכ ורועש ,תלד דעב -- ב"ל תיב
 דה תועט איה גנ"הפכו תיוג ש"הי לא ,תיוָג -- ח"ל תיב
 , ש"הי ןוקתכ הָמְלענ ל"צ , המְלַענ -- ב"מ תיב
 כה ריפחה לקשמה ינפמ , הירישע העשת אלו -- ה"מ תיב

 1 . הירישע םדוק לא הלמה תא
 ּ , תפונכ תועטב ש"הי לצא , תפונָּכ -- ו"מ תיב
 ,לקשמה דגנ הפָו תחפ]ו ש"הי לצא , חפו תחפו --ז"מ תיב

 כה ןושל ד"ע , הירושק היפוטע םע ףוסאת
 4ןנ'מ היב) ףו פ א ל הטמל ןכו ףוס א תו , (א"מ 'ל תישארב)

 . .רבוע לעפב ךא וימ ע לא ףפאיו ןושלמ
 !\ שארב .בותכה ןושל י"פע יתהגה ןכ ,הירובח -- 'ג תב



 תורעהו םינוקת =

 .(ב"י ריש) וירחא אבה רצקה רישה אצוי הז רישב םיתבה יש ,
 רוכדמלא המלש 'ר יפ ל"ז אציא הלו : וילע םושר תיברעבו
 המלש 'ר לע ןכ םג ל"ז ולו) [לתק] הנא הגלב ןיח היתר%
 , (גרהנ יכ ול עדונ תע וילע וננוקב רכזנה]
 ,הושא תועטב ץולחבו . טנעיראב ןכו הָושא --'א תוב
 , הירואב םש , לקשמה דגנ הָפְנשנ ץולחב , הָפְרשנ -- 'ג תיב)

 , הירואב ץולחב |
 ל"'רו תמדוקה לעי תלמ לע בסומ , היריחנמ תפתו -- 'ז תיב

 תא סרסל ךירצ ילואו , תפותה לעי החנאה יריחנמ
 ץצופת היריחנמ החנאה ןשע לעי תעב :הזכ ורועשו תיבה
 , תפתה תא ףאו םיעלפה תא (החנאה) :
 ל"צ ם י ר ב ד תחת ילואו , שבושמכ הארנ הזה תיבה -- 'ט תב

 לקשמה ינפמ) וחי ל"צ דחי םוקמב וא ,םיריב ג
 . (ווחָי תחת |
 . ןבומ לכ ילב והזו . היר ., ,ת דִעְב הָבִחְב : ץולחב -- וט תיב
 הנמט לבתה ל"רו . ןינעה יפל .יתמלשהו יתנקתו |
 הניכה רשא ןוסאה תא (ג"ל א"ל בויא בותכה ןושלכ) הבוחב
 ןמ רהוי אלו ונממ הירתפמ ריתסהל לכות ןעמל לאצורפ ּ

 , הנכסה
 תחת ילואו . תחא העונת רסחת םוי הלמה ירחא -- ז"ט תי

 בסומ ה ב דג הלמהו ,םיִנָפְלַמ היגהל ךירצ םינפ ל |
 . םדוקה תיבב ל ב ת לע 1
 הלמה םגו ,תכ פה מל ל"צ ילוא ת ב כר מ ל תחת -- 'כ תב
 , תשבושמכ הארנ ןוחבי |
 פחוימה רישב המודכו ,הירמא תררממ הדוהי תבמ -- א*כ תִָ
 ןויע תב :(1 ,5 םינשי םג םישדח) יולה י'ר תבל ,|
 .ץנוצל ותרגאב הנושארב וסחיי ל"דשרו , הירמא תררממ יתָעמו /



 * אל

 / קר) 461 דומע 1850 תנשל טנעירָא :ספדנ -- אי ךישל

 ָתיריִמִצִכ שובשב ץולחב ש"הי לצא ,ָהיִרימְנִמ - 'ב תיב
 : חארוההו לקשמה

 : י לָבָחְּכ שובשב ץולחב . לָּבָחְּב -- 'ז תיב
 \'- ,טקְּכ ץולחב .טקָּכ -- א"י תיב

 | וב ל"צ ילואו , תשבושמכ הארנ הלמה ,קּורָבְל -- ב"י תיב

 /למ ָהיֶבּותַע  ץולחב ומכ ל"צ .ָהיֶרּוהְש -- םש
 ,( ג"י 'י היעשי) םהיתדותעו

 ,המולש ץולחב .המלש -- ג"י תיב
 , ובושב ל"צ ילוא ,ובושכ -- ו"מ תיב
 , י ּהָרְחְש תועטב ץולחב , ּהָרְחְש -- זי תיכ
 "ף"כב שגר םע) הָחְכְש ל"צו ,הָמְכָש ץולחבו ,הָחְכָש -- ח"י תב

 "חיכשה המלש 'ר .ל"וו , לקשמה יפל (א"ה קיפמו
 . הידורמ ימי תא ץראה תא

 : = , תבכרמה ל"צ -- 'א הרעה ט"י תיב

 לחה . (ןושארה תיבה) 146 ןאויד רעגייג :פפדנ -- י רישל
 לכקו : תיברעב וילע םושרו .84 ץטָארג ,8

 , ץולחב] תודממלא לתקא אהדאפנאו הדיצקלא הדה םאמתא
 . אעוטקמ לאקפ ךלד הב לצתאפ [חומ דמ לא שובשב
 /אכו ללוהמה גרהנ התוא וחלש םרטו תאזה הדיצקה תמלשה

 .(הוכ הלעמלש רישה תא וקיספהב רמא תאז עמש
 חת) דיל וא דע ב ל'צ ילוא .ומולש הוק דיב -- ''ב תיב

 .המ לש תועטב ץטָארג לצאו (דיב

 וובת ישארמו .84 ץטָארג . 184 ץולחה ,(םיתב



 " תורעהו םינוקת
 .ש///רש הרש אל

 תרה תנומאל הפ הנווכה ןיא ..יתנומאו תונומא -- ה"ב תיב
 ונכמ םא יכ הפ רבדו תורחא תותד ילעבמ אלו

 תוגומ או . תוקקוזמו תופורצ ןניא םהיתועדש םיאתפה לארשו =
 .רבד לכל ןימ אי יתפ ךרד לע וא ,הרבעה ךרד לע הפ

 .המלחאו ובש םשל ןמ , תובוטה םינבאה .םימשלה -- ח"כ תיב |
 ירפפב םש ג הלמה תארוהכ) תופוגל ,םימשגל -- א"ל תיב

 .(תיברעמ החוקל איהו איפוסוליפה
 .189 דומע (1866 'ב ארודהמ) 'א ץולחה :ספדנ - ט רישל

 הזה רישהו . 146 רעגייג ויתודוא הארו . 83 ץטָארג

 תקתעה י"פע וספדנ לאצורפ '] המלש 'ר תודוא וירחא םיאבהו
 ! תיברעב םושר הזה רישה לעו , ץיווָאקריפ אצמש י"כמ רעקסניפ
 ןמ העוגר דנע הלידס תכא ןב הצורכ ןב המלש 'ר חדמ הלו +
 הצורכ ןב המלש 'ר תלהת ולו : תירבעבו ,רימדר [ןב] דאלב 1

 461 ,647 דומע 1850 תנשל טנעירָאטו 91 י"בב ומכ ל"צ]
 תרעשהכ הארנ] הלידס תוחא ןב [לאצורפ ןב :י"כ השלש י"פע =

 61661108 ידוהיהל הנווכהש 1 , 110 ולש םימיה ירבדב ץטָארג
 רימדר [ןכ] תנידממ ובושב [האיליטסאקמ וסנופלא ךלמה ץעוי =
 ונב האינוגראמ ןושארה וסנופלא 14 ןאמפיוק תרעשה יפל אוה] =

 ן ב הפסונה הלמהו ,[תגזמוז0 תידרפסב ארקנה 170001 לש |
 ותארוה תיברעב לי דפ יכ בשח רעגייגו , דרָאפסקָא י"כ יפל =
 ,וז הארוהב תיברעב אצמנ אל התע דע ךא ,רשב תברוק וויא
 תוחא ןב לאצורפ ןב המלש 'רל : ל"צ רישה תמישרב ןכלו <

 היגשהו הנושארה ארודהמה ןיב ורבעש הנש ו"ט ןמזבו .הלידפ
 ינממ אל םיפדה ילושב ומשל 'ר יונכה] ש"הי אצמ אל ץולחהמ
 םיספדנה הלא םירישב ןקתל המ [םיסיפדמה תפסוה אוהו אצי <
 < .רשפנה ל"דשר לע איבהל ףיסוה קרו ,םיבר םישובשב ולצא "

 | :תמא בהוא ןחוב לכ ןיעל הארנ התווקשש הע הבד לז <



 ..רעגייג תפסוהמ ןכ ומכ ןואמ] -- 'ח תיב

 הז שיא יניעב ןח .אצמיש ל"ו . עריו בטיי -- 'ט תיב

 | " ,בותכב ו ומכ בקר דקנל בוט ,רתוו םלוא . ףפמָאק דקנ ןכ 09-
 ו! הלוחח לא קתמי אל קותמה לכאמה . םימתר -- ב"י תיב -

 שש . םימתר ילחג ומכ ויפב

 ' 5 ובל רשא שיאה לא . ויניעב םירוא וכשחי גאדו -- ג"י תיב
 דעב ךשח םלוע יכ תורואמה וכשחי רעצו ןוגי תגאד

 ,יונגב ןכש םוקמב ףפמָאק היגה ןכ . ןנע ןוכש -- ר"י תיב
 :תוכימסב ןָנָעְ"ְנכש ל"צ יכ רתומל ךא איה ותהגהו

 כ ררושמה רעטצי .עודמ ראבי .המכח רוקמ -- ו"ט תיב
 קמ אוה ןוותאה הוש יפל ,ע"במרה דוריפל
 0 .'וכו המכח

 "י'א הבימ) הבכרמה םתר בותכה ןושלמ . םימותר -- ז"ט תיב
 [וכ ןכתי ,םימרכה תב ,םימשבה תגורע לע םינומא -- ט"י תיב

 ומש תירבעבש ע"במרה .רובח םשל ררושמה זמרי
 יי קיאָךחלא באתכ תיבועבו םשבה תגווע

 .(םימרכו

 תנו ךתחנ ומכ אוהש דוריפה םוקמ . םירתב ירה -- 'כ תיב
 ליבקמ םי ר תב י ר ה הנכי םינשל דחא ףוג וב

 ְי לכוי םנמא . (ש"הש ףוסב בותכה ןושלמ) םימשב ירה | <
 4 ןילע שיגרה יכ לע םיר ת ב יר ה דוריפה םוקמ הנכי יכ

 :םירתבל ופוגו ובבל תא הזה םוקמב וכתה ולאב באכו
 הועהה הארו .אצמא יכ ףאו .אצמא םאו -- ג"כ תיב

 ןכו ,(הנושאר הקלחמב 'א רישמ 'ד תיבל)
 י םימונצ המה םאו (הו ריִשָמ "ב תיב)



 הארנ רתויו ,ל"דשרל 'ד הרעה האר ,דודנ םַע ףצקה -- 'כ |
 תרעה הקרצ ללכב יכ ףא) סע דקנל ךירצ הזה םוקמב יכ

 (המודכו ל ה א וא ם ו ק יברעה םוגרת איהש םע תלמ לע "דרשר |
 רכזש ומכ) ותדירפ תעב החכות ררושמה לא בתכ ע"במרה יב
 : הלאכ תולודג תורצ יתש יכ ררושמה רמאי ןכלו ,(א"כ תיבב |

 , תחא תבב תאשל לכוי אל ופצקו בהואה תדירפ
 תועטב םשו ,ושאר) 87 דומע 'ד דמח םרכ :ספדנ --ו ר

 דומע ץטָארג ,18 דומע יזנג ,(םי רח א תחת וי רח א
 +48 דומע 'ג דמחנ רצוא ,0 /

 רבדכ ברעמה הצקב איה דרפס ץרא יכ ,יברעמ רנ --'ג תיב
 , ברעמ ףוסב יכנאו :('ב ריש יא הקלחמ) .ררושמה

 , (\'111 רומע יזנג) ודומע ודמע רישב ע"במר תא הנכי נו
 ןאויד רעגייג , ויתודוא תורעהו ,89 דומע יזנג :ספדנ -- ז רישל

5, . 
 ,הש מי יזנגבו ,רעגייג ןוקתכ .הסמי --''ב הרוש 'א הזו

 ואצמנש םישובשל םינוקתה ראש ןכו
 ,םה רעגייגמ ,םש יזנגב

 לצא םיאבומה תיברעב םיתב ינש ורפחי רישה ףופב -- 'ח הזולח
 .ףרשלאו לאלגלאו םלעלא הדאק אי :םש רע

 .ףלכ ילא ועגראפ יפומ םכב לה , .
 ? השמ םכיניב ןיאה ! תובישחהו תוממורהו עדמה י . !יא
 ; הנורחא הרושב ררושמה ירבד ונבוי הזבו ,(םכירוחאל ובוש ןכל]
 +: וכו הרות הרבד ו

 ,ח ץטָארג .11 ,ל58 ףפמָאק .49 יזנג :םפדנ--ח
 8 רעגייג ןאויד וילע תורעהו ]
 רעגייג תפסוה איה תרגפומה הלמה . [לא] עבצאב -- 'ד תי
 .םה ףיפוהל לכונ יכ כ"ג רעשמה לקשמה יפל 1

 ך



 כרדמ הז ו ןיאו , (ז"ט 'ט הירכז בותכה ד"ע הנוכנ אחסונה
 מבו) ,םיכומס םיזורח ינשב תחא הלמב שמתשהל ה"יר
 הארנ ןכלו ,(םיכומס םניא 78 ןורכז ינבאב ל"דשר ןייצש
 ז"ט לאקזחי) ךינדב תפסובתמ בותכה ןושלמ ופפו ב תי
 ולודגהו הרותהש ל"רו ,ישנאבו ל"צ ,ישנאכו -- ו"ט תיב

 תל ורמאו םש ישנאב ורבדנ שגימ '] לצא ורבחש
 ,"וכו רוד ימכח

 ןשי בר לע בפומו ו לצ ל"צ וא ,הרותה לצ ,ילצ -- ז"ט תיב
 ,רקיע ןורחאהו

 ְּּ 3 דומע ,'א דמחנ רצוא :פפדנ-- ך רישל
 הנווכ יכ הארנ ילו ,('ה הרעה) ל"רשר תרעה האר -- א"י תיב

 ירפפב קפעתהמ לדח ארזע '] השמ 'רש ררושמה
 ע"במרה רבח תמאבו ,שדק יויש רבחל התע קופעיו םינוציח
 ימיב הרצ אהמ ל א באתכו םש בה תגור ע וירובח תא
 נ הז רובעבש) תוחילפו םיטויפ רבחל הנפ ז"חאו ,וימולע
 עה הארו) ןלהל רישה ירבד םג םינווכמ הזלו ,(ןח לפה יונכב
 יריש קר וימי תירחאב רש ה"יר םג עודיכו ,(הכומפה
 הט הבשחמב המכחב םינפל קפע אוהו -- ח'י תיב דע ד"י תיב

 וופוליפה ימכח ינויגה לכ יכ ןנובתהו האר םלוא
 ןפואב שרפי ('ב הרעהב) ל"רשרו ,קירו לבה

 :.הארנ ילו , ל"דשרל 'ה הרעה האר ,ריקותו -- ד"כ תיב
 נוכ ןושלמ (ימראה ד"ע) איה הפ הלמה תארוה

 * לכ ךל הבר הדות יריפא םה יכ הדותה אשמ ם/וילע דיבכתו
 4 ליבקמ רגופה אצמנו ,תורקיה ךדסח ינבא לע םהייח

 | ,תלדב דיבכת ךלע
 ע איג ןאויד ,41 דומע 'ג דמחנ רצוא :ספדנ -- ה רישֶל

 / ,138 דומָע
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 הז ךא .הזב ל"דשר ירבד םיוקל וצמאתי (1 ,942 ,11 ,994
 המישרה יכ (42 דומע יולה הדוהי) ןאמפיוק ד"ר איבה ריבכ אל
 הלו :איה דרָא5פסקָאב רחא י"כב הזה רישה יבג לע תיברעה
 רבח ודובכלש (ןו ר ב ןב קחצי 'ר לע ולו) ןורב ןב קחצי 'ר יפ

 גולטקב םג אצמת תאזה המישרהו ,םיוחא םיריש דוע ה"יו
 הנוכנה אחפונה איה תאז םאו ,(12 'מונ 619 דומע) רעיוביינ-

 , ה"יר תדלֶה ןמז לע המואמ הזה רישה ןמ תיכוהל ןיא =
 דומע ץטָארג ,>11 דומע דרָאפסקָא יזנג :פפדנ -- ב רישל

 יכ חיכוהל לדתשמה 49 ןאמפיוק וילע תורעהו ,6
 חכב ןיא םלוא , ןאבתלא יול 'רל םא יכ ה"ירל וניא הזה רישו

 יפ הלו :י"כב תיברעה המישרה תודע תא שילחהל ויתויאר"
 ,(ל"ז יולה ףסוי 'ר לע ה"ירל ל"ר ולו) ל"ז יולה ףסוי וניבד
 הוש ןַאמפיוק תעדכ רמאנ םא ,וימולע ימיל בושיו -- 'ט תיב
 םיואר םירבדה ןיא יכ ותנעטב קדצי יזא ומצע ררושמה לע בסומ |
 חכומ הזו , ףסוי 'ר לע בסומ הז יכ רמול לכונ םלוא , ה"יר יפב |
 ןיידל יואר הוש) 'ה ינפל תרשל דמעל !תיבה רגוסמ תצק"|
 וונכ לע בסומ הז וא ,'וכו אמצ לכ יוה ךומסה תיבמו (ד"באז |

 ,שרקמה תיבב היהש יול 1
 י"כבו ,77 דומע ץטָארג ,40 דומע יזנג :ספדנ -- נ רישל

 יולה ףסוי בר יפ חשומ הלו : תיברעב וילע םושר
 וניא הז יכ תועטב הוש ,ףסוי בר לע טנבאה ריש ולו) ל"
 וילע תורעהו , ('ב ריש ,ונלצא םדוקה רישה םא יכ טנבאה ריש"
 , 48 ןאמפיוק האר 3
 ,]יִד דקנל ךירצ ילוא , ןָיד -- 'א תי" |
 , ואלַתו ל"צד הארנ . אלתו -- 'ח .תוצ|

 הדושח איה הנווחאה הלמה , וססונתי שאר םימשבב -- ב" תי |
 יארוב םשו) ,םדוקה תיבה םייסי הב יכ לע יניִעְּב |

| 
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 "'ה תבושת 'ב הזורחו לארשי תסנכ ירבד -- 'א הזורח
 גה תבושת 'ו 'ה הזורחו י"נכ ייובד 'דו 'ג הזורח

 ל"דשר ןאויד ,158 דומע רעגוייג ןאויד /. -- אכ רי
 %5 ןמיס םושר אוה הדובעה ידומעב ,4 ביליפ ,

 ישממ העומשה העיגה תעב רישה רבחתנש 0 תרעשה דגנ
 ומאבו ,םש רעגייג ירבד האר -- העומשל ןימאה ה"ירו ,רקש
 ;מהש רמול רתוי בורקו ,תאז הרעשהל תחכומ היאר לכ ןיא
 וא םולחב הארש ומכ הרישה חור ןויזחב הלואגה תא האר
 .לאעמשי ינב תלפמו ('ד ריש 'א הקלחמ) שדקמה תיבב הדובעה

 [ ,(ג"נ ןמיפ ל"רשר ןאויד)

 ג תקלחמ

 חבד יפל) רבחתנ הזה רישהו .95 י"בב :ספדנ -- א רישל
 ב ןב קחצי 'ר דובכל ('א י"כ פ"ע ל"רשר

 /- שדק תירב ןתנה םויב , םייחב ותויהב דוע הילאבלא
 ויהה תעב ררושמה היה אוה ןכ םאו ,קחצי כ"ג ארקנה ונב

 ברה תוחכוה הז דגנ האר םלוא ,הנש ד"י וא ג'י ןב
 מע) ולש ןאוידב רעגייגו (האלהו 965 דומע 'ז דמח םרכ)
 \ זוז רומע) ררָאפסקָא יזנגב בוט ןח ה"צרו ,(8
 ק םגו (ךורב '] י"רל דכנ תדלה םויל ריש דוע איבה



 ו"חממ תואחסונ יפולח הפ םושראו ,הטמל האבומה ןאמל
 , ל"דשר םתוא ןייצ אלש

 הרות הלמה תלפבהו ,הרעוס הינע הרעופ ו"חמב -- 'א הזורז
 תולמה יתש ליפכהל להקה ינב וגהנ יכ הארנה יפכ

 , תוזורחה ראשב הטמל דוע הארו , ןזחה ירחא תונושארה
 םנמא רשא ,ףופ א לו ו"חמב ,ףוסאת -- 'ג הרוש 'ב >

 אחפונה םלוא , תועטב ףסונ יאדוב ו"יוה
 םהירוחב םיברואה םירמנה לע בסומ הז יכ בשייל שי ףופא
 הרוש םש , ('ה ז"ט הימרי) ימולש תא יתפסא בותכה ןושל ד"עו
 'ד הרוש 'ג הזורחב םש ןכו ,םור היוטנ דיִב םור ו"חמב -- 'ד

 ,וק הימר ןושל וק 'ד הרוש 'ד הוורחו ,הנ כ ש האיבל הנכש
 'ד הרוש 'ו הזורחו ,ה ל ע ה הינא הלעה 'ד הרוש 'ה הוורחו

 ,ל א הייול הונ לא
 םש ,םהילולפ ב ו"חמב ,םהילספב -- 'א הרוש 'ד הוורח

 םהילולג .ו"חמב = ,םהילילא -- 'ב הרוש
 חווש םש ,(לקשמה תאפמ ונכתי אל הלאה תואחסונה םלוא)

 ןמלק 'ר םלוא , ל"רשרל 'ב הרעה האר , בא תעל םירמוא --
 בותכה ד"ע ב א ץ ע ל היגי (88 דומע ןובידל תורטע) ןאמלוש
 ,ותא תמאה ילואו ,התא יבא ץעל םירמוא (ז"כ 'ב הימרי) |
 אחסונ איהו ,ר ע ש לע ו"חמב ,ראש לע -- 'א הרוש 'ה הוורח]
 לע אוה לגדה תמרה םוקמ יכ ,הנוכנ :
 הרוש רחא תאזה הרושה םוקמ ו"חמב -- 'ב הרוש םש ,רעשה <
 לקשמה דגנ ףופ א לו ו"חמב -- ףופאו -- 'ה הרוש םש /

 , ןינעהו
 ,תועטב קדחו ךכפ ו"חמב ,קדח ךבס -- 'ב הרוש 'ו הזו

 / ביליפ , א"ס ןמיס ל"רשר ןאויד :פפדנ -- םי רישל
 ,56 ביליפ ,ט"ס ןמיפ ל"דשר ןאויד :ספדנ -- כ
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 סנכ יתבב הזה טויפה תא ורש ןכ יכ הרומ הז ,הארנה יפכו-

 נו , בשי ד ע ירטיו רוזחמב , בשי זא -- 'ג הרוש ,'ד הזורח.

 ,הנוע להקהו ארוק ןזחה |
 .,יש ק ב מ ירטיו רוזחמב ,שקבמ -- 'א הרוש ,'ב הזורח

 , תונוכנ תואחסונה

 ו"חמב , ןודז ימ -- 'ד הרוש ,איה הנוכנ
 | .,לקשמה .דגנ והח ,ןודוימו

 ארגה יפכו ,ד ע םש ירטיו רוזחמב , רדע--'ד הרוש ,'ה הזורח
 : ,סופדה תועט אוה

 יע ינויצ ינש ל"דשר ןאוידב ואצמנ ןאבב -- 'הו 'ד הרוש ,'ו-הזורח
 'רפח תורעהה ףוגו , ('לו 'כ) תורעה

 0 המואמ ריעה אלו םינויצה סיפדהו רזח ביליפו) סופדה תועטמ
 "ג הרוש םש ו"חמב יכ ןייצל ל"רשר הצר 'כ הרעהב יכ רעשאו
 "ושר ץפחב היה 'ל הרעהבו ,'ב הרוש םדוק איה תאז הזורחב
 'ב ךולמת תע :איה 'ד הרושמ אחפונה ו"חמב יכ ןייצל
 שבו ,(םוי בו ל"צ לקשמה יפל םנמא רשא) חימצת אוהה
 ,לקשמה יפל הגוכנה אחסונה איהו ,ועשי םוי סירג ו"חמב 'ה

 ,ו"חמב ומכ ת ע ל"צ 'ד הרושב םג יכ חכומ הזמו

 יס ל"רשר ןאויד ,187 דומע ירטיו רוזחמ ;ספדנ -- חי רישל
 " 78,  ביליפ ,890 דומע 1843 תנשל טנעירא ,ח"ע

 1 : תודעכ) ןמית רודסבו ,109 ןמיס הדובעה ידומעב םושרו
 חקלחמב אצמנ (1871  לעקנַארפל טפירשפטַאנָאמב  רעיוב
 ה רחמו ,ל"ז יולה הדוהי ןאויד ןמ תוחבשתו םיריש : הניוצמה
 חמב יכ לעו , בא שדחל רישה רבחתנ יכ הארנ 'ג הרוש 'ד
 ה יכ הארנ ןכל ,תבש יאצומל םירישה ןיב בותכ אוה ירטיו
 גה לבקנ יכ אל םא ,ומחנ תבשל וא ןוזח תבשל דעונ



  ל"דשרל 'ה הרעה האר . המבילהל -'ה הרוש ,
 אלש ותגשה ירבד םעפהו , קד אל ה"יר יכ בושחיש

 ;עודיכ בלצה יעפונ דיב םילשורי התיה איהה תעב יכ ,ק ב
 , םודא לבחב ןויצ : ('ב ריש ,'א הקלחמ) רמאי ומצעב ררושמה

 וא וקפעש הארנ הזמ םג ..תואלפה ץק יתמ -- 'ח הרוש ,
 :הלעמל הרעהה הארו , ץקה תא בשחל הברה
 ,('ו רישמ 'א תיבל)

 האו ,לואשנ לאשנ םימי ץקלו -- הנורחא הרוש ,'ג הוורז
 הז יכ בושחיש ,ל"דשרל 'ג הרעה

 רמאי קחודה לכ רחאו , ושרפל קחדיו ,'ה אוה ידו ד לע בסומ מ
 למול 4נל ןיא תמאב הז םעטמ מלוא | יואר יתלב ןושל אוה
 : הארוהב םטושפכ םירבדה תא חקנ םא יכ ,'ה לע בסומ אוה י
 אוה םימיה ץק :וא ,םימיהץק ייהייתמ לאשנ יו
 רשאכ 'ב הזורחב 'ח הרושל םיכסמ והו .ונתאמ לאשע
 ל א שנ לוא ש רמול היה בוט רתוי יכ ףאו) , ךומסב יתוריעל :
 ,(בותכה ןושלב ררושמה רחב 1

 םינפלוינפל ומכ ,ינפל לכיה לא -- 'ד הרוש ,'ה ה
 , ל"ור יפב רוגשה

 = אוהו ,69 ביליפ ,ו"ע ןמיפ ל"דשר ןאויד :ספדנ -- זמ ריש
 הזו , תונוש תוארוהל תופתושמה תולמה י"ע דסוימ 3
 'רמ ואצמנ ןימה הזמ םיבר םירישו ,סי נג ת תיברעב ארקג
 ,ארזע '] השמ 3

 ןמיפ ל"רשר ןאויד , 188 דומע ירטיו רוזחמ : ספדנ -- זי רישל
 ,193 ןמיס הדובעה ידומעבו ,71 ביליפ ,ז"ע

 ןכו ,הלופכ תאזה הלמה םש ירטיו רוזחמב ,חינת -- 'א הוורז
 ,'וכו חולצת ,חרר פת חו ד ה תולמה חטמל



 למ הלמהש רעשמה ל"דשר תרעה האר ,םבזע -- 'ב תיב
 רישה חור םע םיכסמ אוהש םרז ע ל"צ ילואו

 קמו הבהא לש ןירוסי תלבוסכ לארשי תסנכ תא רייצמה
 נסומ הז יכ , רעשי (46 דומע) ןובידל תורטעבו . החמשב תורצה
 לע :ותעדל רמאמה רועשו ,ךמש לע תולמה לע הלעמל
 םבז ע יכ ףלאוו מ"ר תרעשה םש איבה ביליפו ,ךמש תא םבוע
 יכ הארנ אל םנמא ,ומע בוזעת בוזע ןושלמ םרז ע ומכ אוה
 כ םג המו ,יפא ירתל אעמתשמד הלמב הפ ררושמה שמתשי
 (  ,וזע תארוהב םע הלמה אלב בוע לעפה תא ונאצמ אל
 = ידומעבו ,43 ביליפ ,ט"נ ןמיס ל"דשר ןאויד : ספדנ -- גי רישל

 .'סב םג ספדנ יכ בתכו 1 ןמיסב םושר הדובעה
 .(ה"ש אניטנטשוק) תורימזו םיריש

 ירעבייר ירבדו , ל"דשר תרעה האר ,התלח אל רשא -- 'א תיב
 ועפב שומשה תודוא (87 דומע) ןובידל תורטעב ןהאס

 רבכ וימיב יכ ,ה"ירל םיבויש םניא םינפ תלמ אלב הלח
 נכבו , רילקה 'א"ר תומימ םיררושמהו םינטייפה לכ .הזב ולגרוה

 ,1160218 06%168 הרתוה יאדוב הז

 הרעהכ) ל"רשר תרעשה ,שדק רהל התולע ידמ -- 'ב תיב
 יש 'ס י"ע המייקתנ לגרה ימיל רישה השענש
 ות תחמשל תושר אוחש הארנ םשש ל"נה תורימזו

 ,49 ביליפ ,ו"ס ןמיס ל"רשר ןאויד :ספדנ -- די רישל
 ךומפיו הלמה םא ,יתליפנ םמוקל ךומפיו -- 'ב הרוש , 'ד הזורח

 המודכו ץיאיו וא שיחיו ןמ) תשבושמ הניא
 ,בורקו ךומס ןמזב רהמיו : הפ התארוה יזא

 ידומעבו , 65 ביליפ , ד"ע ןמיס ל"דשר ןאויד : ספדנ -- ומ רישל
 וזחמ המכב אצמנו ,64 ןמיס םושר אוה הדובעה
 ,ןילופ גהנמ יפל תועובש ינפלש תבשל רצויבו



 = הארג ילו , ל"רשר | תרעה האר ,יבש ץק יבשחת המ
 ץק ןמז םיבשוחה לא וינפ בסי ררושמה יכ ,וטושפכ = .
 ןיב הלהבו הנובמ ןוהמת םיליטמ םה הז י"עו , ורודבש תולגה

 םהרבא 'ר ה"יר לש ורוד ןב יכ עדנ ונחנאו , לארשי ינב
 תלגמ ומשו ץקה תודוא דחוימ רובח רכח אישנה אייח רב
 םינושארל ןורכזו (א דומע) ולש רובעה 'סב האר .הלגמ ה
 ינבש ('דו 'ג תיב ,'י ריש) הטמל דוע הארו ,(ג"לק דומע) 0

 ,הלואגה אובת (1068) ת"כתתד תנשב יכ ובשח םדוקה רודה
 ד"וי רישל הבושתכ ךורע היה הזה רישה הנושארו םצעב ילואו

 ,םהירחא היהו ('ב הזורח) ו"ט רישו .

 ,'ה תיבב הטמל םה הנעמה ירבד ,ךנעי רשא אוהו -- ד תב
 ,רגסומה רמאמ אוה הזה תיבה ףוסו /
 ,94 ביליפ ,ב"ל ןמיס ל"דשר ןאויד : ספדנ -- ז רישל\
 ש"ול לבת יחא ףישב םג אצמנ הזה תיבל המוד -- ג תיב
 המומ הלחב ישפנו ,ישפנ הלחב לבתו :לוריבג '] ג

 ,(םש ביליפ)
 אחסונה דרָא5פסקָא י"כב יכ איבה םש ביליפ ,הצלח -- 'ד תי
 איהש הארנ לקשמה ןמ יכ ריעה אל ךא ,תצלוח 1
 ,תועונת 'ב תלעב הלמ הפ ישרדנ יכ ,  תעטומ אחסונ יאדוב
 ,80 ביליפ ,'מ ןמיס ל"רשר ןאויד :פפדנ -- ח רישל
 ,80 ביליפ , א"מ ןמיס ל"רשר .ןאויד : ספדנ -- ם רישל-
 הלאשהל תועיריה תבושת םה וירחא אבהו הזה תיבה -- 'ב תב
 ,'א תיבב /
 הארו ,91 ביליפ ,ג"מ ןמיס ל"דשר ןאויד :ספדנ -- י רישל-

 .הז רישל הבושתכ אוה 'ו ריש ילוא יכ הלעמל יתרעה
 ,85 ביליפ ,ד"מ ןמיס ל"דשר ןאויד :םפדנ -- אי ריש
 ,42 ביליפ ,ח"נ ןמיס ל"רשר ןאויד :ספדנ -- בי ריש ,

7 
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 .ונימאי אל םא ל"רו ,הָלִחְמ הדקנל ךירצו הבותכה
 לוחמא אל יזא םירצמ תשודקמ איה הלועמ םילשורי
 0 8 7 109 י"בב :ספדנ -- חב ךישל
 : הלעמל הרעהה האר ןמזה ר"ע , ןמז ינפנצ -- 'א ,תיב

 . ,(א תיב , ב"כ

----- 6% %----- 

 .הינש הקלהמ

 ,א"י ןמיפ ל"דשר ןאויד ,98 'ד דמח םרכ :פפדנ -- א רישל
 = ,45 ןמיפ הדובעה ידומעב םושרו , 10 ביליפ

 ,11 ביליפ , ב"י ןמיס ל"דשר ןאויד :ספדנ -- ב רישל
 = = ,11 בוליפ ,ג' ןמיס ל"דשר ןאויד :פפדנ -- ג ךישל
 = | ,18 ביליפ ,א"ב ןמיס ל"דשר ןאויד :פפדנ -- ך רישל
 ('ו ז"נ םילהת) בותכה ךרד לע ,ףקשהו םור -- 'ו תיב

 ל שיו , (43 ןובידל תורטע) םיהלא םימשה לע
 הע 'ה רמאי םוקא התע (" ג"ל היעשי) בותכה ר"ע דוע
 ד ןושלמ םו ד ל"צ ילוא יכ םש הינשה \תרעשהו , םמורא

 < ,תעדה לע תלבקתמ הניא -- תעדה בושיו טקשהו
 ,50 ביליפ ,ו"כ ןמיס ל"דשר ןאויד :פפדנ -- ה רישל
 ,(ת"י ג"ו םיטפוש) בותכב ומכ ,ילפו -- 'ג תיב
 :,90 ביליפ .ז"כ ןמיס ל"דשר ןאויד :ספדנ --ו רישל



  ,תופושחה ל'צ , תוכושחה -- '
 ןורכו) דיגנה ש"ר .רישב הול המוד ,רבח לאש -- ח"י

 רבכו ,ףסוי 'ר ובהואל (74 דומע ,'א םינושארל
 ,דיגנח יריש ךרדב יולה י"ר ךלה םימעפל יכ יתוריעה

 ראתב ודבכתנ םה םג יב ל"ו ,םשל םה םירבח -- ב"כ תיב
 ,"וכו םהירחא קודבתו םשקבת םא ךא ,ר ב ח דובכה

 תרעה האו ,וובח השמח 'וכו הינבו ןויצ ילא -- 'לו ט"כ
 ןויצ ינבמ םישנא השמחל הנוכה ילואו , ל"דשר |
 ארקנ הז רובעבש תויהל לכוי םג ,םשארו םהמ דחא ןרהא 'רש
 הטמל הארנכ העושי 'ר היה ויבא םש תמאב יכ ןויצ ןב

 ,'א בתכממ
 ,בוב פ ל"צ -- 'א הרעה , ג"ל תיב

 ,106 ץטָארג ,106 י"בב :ספדנ -- זכ רישל
 הלעמל הרעהה האר , ןרהאו השמ םיאיבנה , לא יחולש -- 'ג תיב

 .6ח רישמ ז"י תיבל)
 תיעשי) בותכה ד"ע ,הישילש לבבו םירצמל לארשיו -- 'ז תיב

 , (ג"כ קוספ םש) הלסמ םתוניבו ;(ד"כ ט"י
 דחא) ןושיפש םימגרתמה תעד יפל ,הרהנ ןדע ירהנמ -- 'י תיב

 (א"יו 'י ,'ב תישארב , ןדעמ אצויה רהנה ישאר 'דמ
 , פולינה אוה

 האר ,םיתמה תיחת יהת םש יכ , שונא לחי םשו -- ד"י תי
 .(ד"כ תיב ,'ח ריש) הלעמל הרעהה

 ,הלחמ םתוניבו :רפחה םילשהל ךירצ ילוא -- ז"ט תיב
 רמאמכ ל"וחב םירבקנל תולחמ לוגלג רעצל ותנוכו
 . (יחיו 'פב י"שרו תובותכ ףוסב) ל"וח

 יפכ שריפו היגה ל"דשרו ,ה ל ח מ בותכ י"כב ,הלחנ -- 'כ תיב
 אחסונה םייקל הארנ ילו ,ותרעהב אבומכ ודימלת תעד ְּ



 ז"י רישל) הלעמל הרעהה האר .יב הטנ -- 'א תיב
 ידל תורטעב הרעהה לכו , (ד"כ תיב ב"כ רישו

 .,ןהֶאסרעכייר ירבד וקדצ ילוא קר ,םוקמ הל ןיא (41 דומע)
 ,(ל"רשר תעדכ ,סולינה לא אלו) הינאה לא בסומרובדה
 נ םוקמב ז"לב ררושמה שמתשה וא ,יטֶנ ל"צ וא ,אוה ןכ

 ] ,וירישב םימעפל אצמנ רשאכ
 י"בבב וטמשנש םיתב 'ב דוע דחא י"כב ואצמנ 'גה תיבה רחאו] |

 וזו , ביליפ לצאו ל"דשר תורגאב ואבוה ךא , ןאוידו
 ; םראת
 הָכָאְכְִו הָוָר יִשְפַג דאָמ תאו לע ד

 בָרע "תל רקב | יִמאָטְִּב בָש .יִּ
 , רמה רהְל ףסְכַו הָלְכְ דאַמ יבָבְל .ה יה

 .בק ףּותְּ שָפָנ ןוכָשל וָאָת רָשָאּכ

 , לקשמה יפל םניא יכ תאפמ םה םידושח הלאה םיתבה םנמא
 ה , 'לע 'ד תיבמ הנושארה הלמה ןקתל לכונ םג םאו

 !ל"דשר יכ בושהא ןכ לע רשא , תולמה יראש ץחמל הלעת ןיא
 לעמ םחלשו ויתורגא ובתכ תעב ויה ומעו ,םטימשה הנוכב

 1 , [ןאוידב וינפ

 ינאמעלא ןרהא 'ר דובכל אוהו) ,100 י"בב :פפדנ -- וכ רישל
 (1 ,958 ,11 , 997) ףפמָאקו , ('כ רישה רשוה וילאש

 כה םע רבחתנש רחוימ ריש םה םינושארה םיתבה ז"י יכ בשח
 ק ו וירבדל החכוה לכ ןיא םלוא , קיתעמה שובש י"ע וירחא
 ןיאש אובמ ףיסוהל םיברעה םיררושמה ד"ע והז יכ ל"דשר תעד

 ,דיגנה ירישב םג תאזכ וניצמו ,ויוחא אבה םע רושק ול
 . ,לוריבג 'ן ש"רו

 ( החקל יכ ,העונצ התיהש הקברמ ,לאותב תבמ -- 'ג תיב
 ,(ת"פ ר"כ תישארב) סכתתו ףיעצה



 היגהל ךרצ ןיא ילואו ,תודו קנ י"כב ., תודוקש -- ב
 'א ש"הש) ףסכה תודקנל ררושמה תנווכ היהת יב

 ,ןיע יביהרמ םינוש םיעבצב תורמונמו תודוקנ התארוה וא ,(א"
 ,('ל תישארב) בותכה ןושל ד"ע /

 שיא ארקנה לאינד ומכ איבנ היה יזא ,תודומח שיא -- "מ
 ,(א"י 'ו לאינד) תודמח

 ,("י רישמ 'ג תיבל) הלעמל הרעהה האר , יב ורבע -- ד"כ תיב
 , "כ תיבב תורכזנה תוניפפה ל"ר ,ינוברק -- ו"כ תיב
 ,םדוקה תיבב םירכזנה םירזנה ל"ר ,םה תורטע -- ח"כ תיב
 םוקמב םיבר  ,'ה ידומלו 'ה ינבל ,וידומלו וינבל -- ג"ל תוב
 , ןתנ 'ר לע בפומ הז יכ ,דיחי [

 ,89 י"בב :ספדנ -- גכ רישל

 דומעי הקוצמו הרצ םויב יכ ל"ר ,ירופכ -- 'ד הרוש ,'ד ה
 הרובגו ץמא חורב ועישוהל ונימי לע ןופלח 'ר
 ,היראו ריפככ

 ,יִריִצְּב ל"צ -- 'ד הרוש ,'ה +
 בוליפ ,ז"מ ןמיס ל"דשר ןאויד ,91 י"בב :פפדנ -- דכ רישל
 לינלא יפ הלו :'א י"כב תיברעב םושר וילעו ,3 :
 יפ הנאו אציא הלו :הזמ בוט ינש י"כבו ,(פולינ רואי לע ולו)
 , (סולינה לע ותויהב ןכ םג ולו) לינלא ]
 , יח לֶא ררָאפסקא י"כמ אחסונה איבה ביליפ ,יהלא -- 'א תיב
 ,איה תשבשמ יאדוב תאזה אחסונה יכ ריעה אלו ְ'

 ,דתיב םיליחתמ הז רישב םיתבה לכ יכ

 תורגא ,'ד ןמיס ל"רשר ןאויד ,91 י"בב :פפדנ -- הכ ריש
 ,8 ביליפ , 498 ל"רשר :



 .הלמה השבתשנ % םא ,וטבש רשא א -- 'ב תיב
 ויה .ינאמעלא לש ויתובא םג יכ התארוה |

 כה תיבב ויתולעמ ראבי רשאכ ,םיבידנו םילודג םימכח
 .\ומגמו תיזנכשאב בותבי (95 רעגייג ןכו ,1 ,984) ףפמָאק
 'מ ע זוחמה םש לע יונכ אוה יכ ,  41-0צוגתו ל"צ תמאבו

 , ברעב (0עגגמ)

 ] ,84 י"בב :ספדנ -- אכ רישל
 , מה תארוה יכ , ףיסוהל ךירצ הינשה ל"דשר תרעהל -- 'א תיב

 . ,הרישה יזורח איה ,הינשה ויזורח
 'ףרצ ילוא יכ ,ףיסוהל ךירצ ל"דשר תרעהל ,ויזמל -- 'ח תיב

 , םיבושחו םידבכנ ם יש ג א ל הארוחה תא םג ררושמה
 עה ד"ע (א"ע ח"כ ףד תוכרב) דומלתב ןכ וארקנש ומכ

 ,הזמ ןב הזמ

 ח תא השוע ומצעב ןרהא 'ר ,ויזיזח השוע אוהו -- 'ט תיב
 תובדנ םשג דימת תתל הז רובעב לכויו , ולש רטמה

 ,86 י"בב :ספדנ -- בכ רישל
 רפס ידוהיו ברע יררושמ , תודרח ידגב ןמזה טשפה -- 'א תיב

 .תורצהו תוערה לכ רוקמכ ןמזה תא דימת ורייצי
 חנ תפש לע תודשה לכ ,ץבשת רואי ערזמ לכו -- 'ג תיב

 ,םיצבשמ םה ולאכ םיארג סולינה
 הידי ןלהל ןכנו .,ןהש ,ןה ל"צ ,םה תואבצ --'ה תיב

 ת ז"לב ה"יר שמתשה םימעפל יכ ףאו .ןהידעצ
 ּצ .קיתעמה .שובש תויהל לכוי ןאכב ךא ,נ"ל

 - ,הזה םוקמב הפי ןקזה שיאה בל ל"ר ,התפי בלו -- 'ז תיב
 נש םדאכ ומצע תא בשחי יכ ,ןקז אוהש חכשיו
 ,ויִמּולָע יִמ ל



 בוטה--הנקתל רחכנ םאו ,תיתמאה איה הדיהל אחס
 ,רעגייג תרעשהכ ה דמ ח ל אוה םינוקתבש =

 ,78 י"בב :ספדנ -- חי רישל
 וגוחי ןמ לוטלטו העונת ותארוה ןושארה גוח א -- 'ד תיב
 תוינאב םיה ידרוי לע כ"ג רמאנה (ז"כ ,ז"ק םילהת) 3
 ינשה ג ו ח א ןושל לע לפונ אוחו ,הרעפ חור םהילע דומעי תעב |
 ,גה ןינעמ אוהש |
 ,74 י"בב :ספדנ -- טי רישס-
 (ל"דשרה תודעכ) בותכ י"כב , וכלמ ןיא םאו -- 'ג הרוש ,'א הזורח <

 הו לעו ,וכ למ היגה ל"דשרהו וכ למ כ \
 ותצעכ ל"ר ,ִּכְלָמַּכ אורקל שי ילוא יכ (11 , 985) ףפמָאק ריעה
 תחסונ םייקל הארנ יל םגו ,ההגהל ךרצ ןיאו ,(םיקמו ץעוי לש) -
 שיאה ןיא םאו : הטושפה התארוהב ו כ למ כ הלמה תחקלו י"כה <
 ןיא םאו יכ רמול לכונ םג ,וארובו וכלמ תדוקפכ השוע |

 תרעה םלוא , 'ה הוצ רשא ךרדכ ךרדה ןיא םאו :וכרד לע בסומ
 ,רתומל ךא איה שיא ל לע בסומ וכפנ יכ הינשה ףפמָאק <

 היגה ל"דשרו ,ה לוח י"כב ,הלח ינאהו -- 'ט הרוש 'ב הזורח =
 םלוא ,ל ו ח שרשמ הרזגנ הלמהש בשה יכ תאפמ הָלָח

 הינאה ל"רו , הלח שרשמ הרזגנ יכ רמולו י"כה תחסונ םג םייקל לכונ =
 ,;ושלוחו ןויפרמ הילגר לע דומעל לכות אלש הָליחּב תעעונתמ =

 .הז םעטמ כ"ג רוכשל הינאה תא המדמ אוה 'ג הזורחב ןלה
 ךילא ללפתא , הבירקא ךל יתמא ןב לוקו -- 'ד הרוש 'ד הזורח

 , םי תולוצמב הגרה יעממ יתמא ןב הנוי איבנה תלפתכ
 לוק ךעמשב בותכה פ"ע .הדעצה לוק -- 'ח הרוש 'ה הזורח
 ,רוד עשונ זאש (ד"כ 'ה ,'ב לאומש) הדעצה 8

 ,77 י"בב : פפדנ - כ
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 .,ב"כ רישמ ד"כ תיב) הטמל דוע הארו ,םע וא תא
 ,(ה"ב רישמ

 ליפ ירבדו , 3610081 ל"צ , ל"דשרמ 'ג הרעהב -- 'ו תיב
 יאבה ירבד םה 'וכו "גנישיב תרעשה ל"דשרמ םלענ,

 ,יוברב םשה רוקמ ד"ע המואמ רבד אל ל"רשר יכ
 הרעה האר ,הדיהי קו יל איהו ישפנ תוחא -- א"י תיב

 = יש פ ג ת ו ח א ראתה ןמ יכ ףיפוהל יוארו , ל"דשרל
 !" ,בל תמכחו רפסו ןושלב הניבמ התיה יולה י"ו תב יכ הארנ
 < תב הניקה תא הל םיסחימה תרעשה איה הקוחר אל ןכ םאו
 | הנושארב בשח ומצע ל"דשרו ,(1 , 5 םינשי םג םישדח האר) ןויצ
 -רוטארעטיל) ץנוצ ירבדו ,כ"חא וב רזחו יול והילא 'רל איה יכ
 ,ץנוצל ויתורגאב םינושארה ל"דשר ירבד פ"ע ה (496 ץטבישעג
 הנווחאה הלמה ד"ע ,הדיחל ורכז ידעלב יל ןיאו -- ב"י תיב

 ה דמ ל אחסונה א"גב ,םירואבהו תורעשהה ובר
 .,הדומה וא הדמהח ל ל"צ יכ רעשי (169 ןאויד) רענייג
 "דומע) ןובידל תורטעבו ,(ףסונה 'ה םע) ה ד ב ל ןקתי ףפמַאק
 ע"בארה ןבו יולה י"ר דכנ לע בסומ הז יכ ןהָאסרעבייר שרפי 6

 ןמש תא ררושמה בפה השובמ וא האנשמ קרו ,קחצי ומשש -
 \ הדוהי חכשי ךיאו : ג"י תיבב תראובמ איה הדיחהו ,הדוהי
 == ,דמחמ תדל דמצנו ךלהו הדוהי םע תא חכשש ל"ר ,הדוהי תא
 יכ ,הול המוד שוריפ (37 םש) אבומ ןהכה ם"דא ר"רה םשבו
 -ומע הדוהי םִע ונקז הדוהי תא קזוצי דכנה חכש ךיא איה הדיחה
 "הדיחה ל הלמב ללכ ררושמה יכ ,םש רעשי םג ,(םע ומכ תא)

 /ראשנ יכ ,ןידו ריח ורשב השענ "וה ןושלמ הינש הנווב דוע |
 אוה הדיח ל יכ ,רמאי ביליפו , םיבואכמו רעצל ורכז קר ול 4

 \ו ,ורתי דחיו ןמ ה ו ד חח ל ומכ וא , הָדָח תימראהמ הדי חי ל
 פה ל"רשר רואב רתוי הארנ הלאה תורעשההו םירואבה



 - תנוש אמטה ךבל תונז תא החי תשקבו יודוה תלפ
 םוובעבו םישודקה תובאה תוכז ךל רוכוי 'ה םלוא ,/ה

 יל רפי < יי[
 לוחמ הלמה רסחת 'ב אחסונב ,םילחמ לוחמ ריש -- 'ל תיב
 ,לקשמה יפל .השורדה /
 םיודע הלמה השבתשנ 'א אחסונב , םירדע ומדיו -- ב"ל תיב

 ,םיכ דע םיתשל הקלחנו
 ,םישובג םיאולמ ב 'א אחסונב ,םישיבג תאולמב --.ר"ל תיב <
 , םיִכְכְג 'ב אחסונבכ ל'צ ,םיִכבְנ -- ה"ל תוב |
 היגהל שי  ילואו ,  תואחסונה יתשב ןכ  ,םתומדכו --. ו"ל תיב|

 ,םתומדבו .
 ,םי ילע ל"צד הארנו , תואחסונה 'בב ןכ ,םי ידע -- ז"ל תיב |
 םי) ,וא םהינש "תועטב 'ב אחסונב ,זא םהינש -- ח'ל תיב |

 8 תוחנמ : ,ז"י הטוס םרמאמ ד"ע עיקרל המוד
 ,אושכ 'ב אחסונב , אושב --- ט"ל תי
 .78 י"בב :םפדנ -- זמ רישל
 םירבדה םה וירחא אבהו הזה תיבה ,ןמאת םא --'ב תיב |

 ּי ,ובלל רמוא ררושמהש
 ןאויד , (םינושארה םיתבה 'ב קר) 78 י"בב :םספדנ -- זי רישל |

 תנשל טנַעירָא ,46 דרָאפסקַא יזנג ,'ט ןמיס ל"דשר |
 ,6 ביליפ . 104 ץטָארג , 11 , 934 ףפמָאק ,474 רומע 1850
 ?הריצע ןאכ ןיא,, :'א הרעהב ל"רשר ירבד יב רובעל -- 'ג תיב |

 םנמאו ,דרָאפסְקָא יזנגב יב רו צע ל אחסונה לע םיבסומ
 לושמ ל תארוהב רוצע ל אחסונה תא םג קידצהל לכונ
 הארנ רתוי ךא .(ז"י 'ט א"ש) ימעב רצעי הז רע טו ל של
 אוה יב רוב על יכ ,רחא םעטמ םג ףפמַאקו ל"רשר תחסוגי

 תארוהב שומשה 'ב םַע רבע ךלה א ב רמול יברעה ןוגגס ד



 וט םה תוחולהו םיבורכה יכ ל"ד ,םיבגרה דעב -- ג"כ תיב
 2 .רפע יבגרב םיזונגו

 ! םיבפומ םה םיוכה ,וילעו ולצאו ורפע -- ה"כ תיב
 ו ,םדוקה תיבבש תואלפה םוקמ

 ונועמ אוה ארי יכ ל"ר , תונוקזה ימי תונוע יכ ףאו -- א"ל תיב
 : ימי תונועמ .אריל ול שי רתוי דועו ,םירוענה ימי

 ןכ לעו וב התיה תורענ יכ קדטצהל הפ ןוחתפ ול ןיאש הנקזה
 , םיאטחב לשכנ

 469 דומע 1850 תנשל טנעירא ,70 י"בב :ספדנ -- וט רישל
 98 ץטָארג ,11 ,595 ףפמָאק , 59 דרָאפסקָא יזנג

 .תרעהכ) םישוחה "לה ,םישגוה תשמח לעמ רופו -- 'ו תיב
 -תוטנמ םדאה עגמי ןרובעבש תואתה לכ יכ (ל"דשר <

 - , םישוחה תושגרהב ןרוקמ 'ה תצע לא
 .יוארהו , לקשמהו זורחה רובעב , םיִשָיְרְּב םיִשְוַלַּכ -- ו"טו 'ט תיב

 : + תוְליִל םיִתיז ומכ םיִשיִּד םיִשיִל

 תובחס ייולבכ ,םיפרו םישלח ל"ר ,םיהלמכ םהידי - א"י תיב
 ,(ב"י ,ח"ל הימרי) םיבקרנה

 תחאה , תואחסונ יתש הנאצמת רישה ףוסמ -- האלהו ח"כ תיב
 :טנערָאב הינשהו ,ץטָארנו א"גב סעקוד לצא

 .,ךפהל םג שי םלוא , הינשל ןורתיה בורה לעו ,ףפמָאק לצאו
 םתוא ושרגש :הינשה אחסונב , םישפר וימימ ושרגיש -- ח"כ תיב |

 תו א יונכה בסומ המ לע יכ תועטב איהו , םישפר
 ?ללכ ורכזנ אל םימה אלה

 '' ִבְָו הינשה אחסונל ןורתיה הארנה יפכ ,ול ריּכָזִתְו -- ט"כ תיב
 אמט תובל תוכז תואחסונה יתשב םש ,ול

 .וניאש רבד אוה 'א תיבב תו כז הלמה לפכ םגו) ןבומ ול ןיאש
 | ל'רו < תוגז ל"צ יכ הארנ ןכל ,(יולה י"ר לצא ךכ לכ ליגר



 : . ןוכמ סש היגה םש ח'כב שי -פ תי
 + 1 דומע ביליפ ,'ב ןמיס ל"דשר ןאויד , 65 י"בב : - רא\

 האר ,ץמקב תויהל היואר ן'יעה יכ ל"רשר תרעהל , יברע--'ד תיב
 הז ןיא יכ (95 ןובידל תורטע) ןהכה ם"דא ר"רה ירבד

 ,התפ ףטחב ן"יעה ןידו ,לקהמ הלמה תא רוזגל לכונו ,חי
 ביליפ ,'ג ןמיס ל"דשר ןאויד , 65 י"בב :ספדנ -- בי

 ,9 דומע
 ,ול ומעני רבדמה םגו תורובו םירה ץרא ףא התע ל'ר -- 'ג תיב
 וידה תא יתאיוק תעב רבכ ,רָבּע לכל חיגשאו -- 'ד תיב-

 . לכל יתנקת רואל ותאצ ירחא ףכית הנושארח םעפב
 ןאמלוש ןמלק ר"רה ןקת ןכו , תיבה ךשמה הרוי רשא יפכ ,רֶפש

 ,(85 ןובידל תורטעב)
 ,66 י'בב :ספדנ -- גי רושל
 רמול יברע ןושל ןונגס ד"ע אוה ,סָע ךל ופסכנ המ -- 'ד תיב

 תבושתב לשמל האר ,ריחי לע םג (םוק תיברעבו) םֶע
 דומע) 'ה תרבחמ םינושארל ןורכזו (30 דומע) ג"פר לע שנו |
 , מט הרעה ,ט'צ ן
 ריש הלעמל האר) ןירוח ןבו ישפח "לר ,  חולש 2 -חה תיב |

 +6 תיב ,

 , 67 י"בב : ספנ 0 רישל |
 - אוהשכו הצרא .םיפא תוחתשהל ל"ר ,וייחל ללוגל -- 'ב תיב

 ,רפעב םיללוגתמ וייחל הוחתשמ
 וצפח רשא ויבהואב רעג יכ ל"ר ,םידודב רעגו --'ה תיב |

 ץראל תולעל אלו דרפפב םהמע ראשהל ותותפל
 ,(ב"יו א"י תיב) ןלהל תוטרפב ראבמש ומכ ,לארשי 5
 הלעמל הרעהה האר ,םירגפ תיחת הכחא םשמו -- ב"כ תיב = |
 ,(ד"כ תיב ,'ח רישל) . |

| 
| 
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 ו" יה

 להל ראבמש ומכו | ,וייחל ץק יהי אלה הינאה רבשתו

 וקתה תא ומצע ל"דשר איבה רבכו , וינפ תמגמ הילאש הרטמה =
 (711 דומע ל"דשר תורגא , 78 ןורכז ינבא) וידימלת םשב הזה

 ףא לעו ףכ לע יב שרפי (11 , 299) ףפמָאק ,םש דיגמב םג
 < תכלל הצור ונניא ל"ר ,םיפא לעו םיפכ לע ומכ אוה
 רשב ינפל היוחתשהבו העירכב הדיקב הצרא םיפא דוע
 לב יתתנו, רישה ךשמה םלוא ,ודבל 'ה ינפל יתלב םדו
 ז שוריפ דגנל דומעי "יהלא ילגר םודה אצמא ידע ,יחרא םימי

 , תירישה תודגנתהה הפ רפחת יכ
 . ירעש יחתפב לבקאו ושדקב ףפותסאו,, : םש דיגמב -- ג"י תיב

 .העורג אחפונ איה וזו ,"יחתפ קחש
 . ימב טושפאו) "יחלש חולשב חילשאו,, : םש דוגמב -- ר"י תיב

 "כב רוע ףסונ הזה תיבה רחאו (ידגב תא חולשה
 < אשונ וימחר ךאלמו , דחפמ אריא אלו יל 'ה, :םלש תיב םש

 ,(יניז ילכו יברח אשונ 'ה ךאלמ) "יחלש
 ,יתויה :םש דיגמב ,יתויח -- ו"ט תיב
 ,104 ץטָארג ,68 י"בב :ספדנ -- י רישל
 וייחו ושפנו וחור יכ ל"ר , תוחור דיב וחור םשו --''ב תיב

 רעס חור דומעי םא יכ , תובשונה תוחורב םיולת

 ,('זו 'ד 5
 ונחני הז חור ל"ר | , תּוחְרְל הָנְו תוחְנַל רזבעו הָז ל"צ -- 'ג תיב

 : ןמ האלהל קחרה ונחדי ינש חורו ,וצפה זוחמ לא

 , דרָאפסְקֶא יזנג) ןקותמה חסונה תא י"כב סעקוד אצמ ןכ ירחאו
 / , ץטָארג לצא אוה ןכו ,(0

 = תכלל ץירוח תונב ןניא ל"ר , תוחלשמ וילגר ןיאו -- '1 תיב
 חול ש ('ח תיב , ג'ו ריש) הטמל ןכו , ץופחי רשאב
 ,יש פח תארוהב



 ,100 ץמָארג , ו"פ ןמיס לידע ןאויר 404 י"ב :פפרנ -- ח
 איבנל ארוקש יברעה ד"ע , םיתולשה םיאיבנה -

 ,(חילש) לופר =
 ףופב) ל"זח רמאמ ד"ע אוה ,ומוקי םש םיאפר יכ -- ד"ב תיב
 ץואב תויהל הדיתע םיתמה תיחת יכ (תובותכ = 4
 ,(ד"י תיב ז"כ רישו ,ב"כ תיב ד"י ריש) הטמל ןכו , לארשי

 ,םיחישו םיגיש ברב :ףוסב ל"צ -- א"ל תיב
 רעגייג ,474 דומע , 1850 טנעירָא , 69 י"בב :ספדנ -- ם רישל-
 ,108 ץטָארג ,(999 ףפמָאק) ,15 םיחרפו םיציצ 5

 קחציו לארזע הדוהי ד"'ע ,רכזא אלה ,הכבא
 ל"דשר תרעשה איה תעדה לע לבוקמ רתויה ,הפ םירכזנה *
 (1 ,961--5 , 11 , 999) רעש ףפמָאקו ., וידימלת ויהש ויתורעהב <
 ריכזה ילבמ (הרעהב 8 דומע) ביליפ ךלה וירחאו , וידכנ ויה יב
 ותילצה ,ויתעטנ םדרפ :ןושלה ןונגפ םלוא ,ומש"
 לע רתוי האנ ויתבשה ןבכ ,יחופ רחבמ ,יחמצ"
 םיוכמה ויחאו ויערו ותיב ינב םה םהו , םידימלת
 דיגמבו .(ז"' רישב) רחא רישב רבדי ויצלח יאצוימו ,.'ג זורחב
 ,"יחרי שרג אוהו ישמש אוהו :'ה תיב רגוסב אחפונה םש

 האבומה ה ל פ תה ל כ אחסונה דגנ ,הלפתה תיב -- 'ו תוב

 ,(םש ויש רומ ב אחסונה יפל :
 ,הרשי אחסונ איהו , תר ד ה ו םש דיגמב ,רדהו -- ' תי
 . ת"יחב יר דח םש דיגמב ,ירדה -- 'ט תיב
 עיצו (967 'ז דמח םרכ) ר"ישרה . ףא לעו ףכ לע -- א"י תב"
 וננאש ל"ר ,ףס לעו (ףא לעו תחת) אורקל \

 האבוה (ףו ג וא) ף ס תאז אחסונכו , תיב הזיא ףס לע

 . אלה אחסונה איבה 374 דומע 1864 דיגמב -- 'חו 'ד 'ג תיב |

 .ףאו) רגוסב וישודמב הלמה דומעת םש דיגמב

6 \ 2 ]- 3 2 

 ל עב חג

 קש ל-1

 ל



 ב . /

 והוקת ר סא 0 יב 1 ל"יר ררושמה
 .תמאה ילוא יכ ול יתבשהו ,בותכה ןושל יפכ הנוכנה
 ; האר) ה"יר יפב םג תורוגש הו ק ת רי ס א תולמה ייכ
 .תיב 'ב הקלחממ 'א רישבו 'ב תיב תאז הקלחממ 'י רישב
 וא ת חפונה םלכבו םיקיודמ י"כ הזיאב יתיאר כ"חא םלוא
 5 , ןינעל האנ רתוי הזה חפונה הזה םוקמב יכ יתיארו יתבש םג
 שוע וניאו ושקובמ אוביש הפצמו ומוקמב בשוי הו ק מ ה שיאה
 תשיו ץמאתי אוה יכ קקותשמו הו א תמ ה ןכ אלו ,המואמ

 . ה"יר השע ןבו ,ויואמ גישהל וחכ לכב =
 כבו ,ךי א ו תחת ם או בותכ י"בב יכ ריעה ל"דשר -- ט תב

 וי ןושל אוהש ינפמ הינשה אחסונה תא חינה תאז
 יכ (42 דומע) ןובידל תורטעב הרעהה האר הז דגנו ,ררובמ
 - תודוא יתרעה תא התע ףרצל יוארו , רקיע הנושארה אחסונה

 ,'א רישל םאו תלשה
 ימ תל ומדי םלב ה םאו תלמב יכ ריעה ל"בירזז--טכ תיב

 : ,איה הפי הרעה יכ ףאו ,לעקארָאל הנוכה ,ךירואו
 = ה"יר עדי ןיאמ יכ , תיתמא איה םא אוה לודג קפסב תאו לכב
 | יכ אוה טושפ רתויו ? םינומדקה םינווה לש לעקארואה תא
 'פבו הרותב םירכזנה לבבו םירצמ לש םיפשאו טימטרחל ותנוכ
 פורתפו רענש לע םיבסומ הז תיבב וירבד יִב לע , לאינד

 , (םירצמו לבב)
 6 ב"טפ הפצמה ע"המב) םינשי םג םישדחב ספדנ - רישל

 : ,הפד י"כ פ"ע (5 דומע 'ב הלע
 ' בותכב ומכ חָּכַשִּת תחת ד"הט אוה חַכָשַת --- 'ג תיב "א הזורח

 . ה ז"לק םילהת)
 2 םש רפחש לעפ אוה ,הנפי אל יכ -- 'ב תיב 'ד הזורה

 | הנופה הגפי אל יב : ורועשו



, 
 לעב תרעשהל םידי ןיא ןכ ומכו ,אוה שו

 םוי ןומופה תמעל ליבקמ אוהש (47 דומע) .ןוביי |
 אוה ורבחהמ םא אוה לודג קפפבש חוכשל ןיא ןות

 ,יולה הדוהי 'ר
 המ ל'רשר תלאש לע ,החוניו תמח לובגל --- 'ג תיב ,%)

 -רעבייר מ"ר בישה , תמח לובג ריכוהל האר
 הלגמב םרמאמ יפל ,אוח יכ (48 דומע) ןובידל תורטעב
 = .ה"בקה תבושת איה 'דה הזורחה -- , אירבט וז תמח (ב"ע .

 9 , לארשי תפנכל |
 .. ל"דשר ןאוידב פפדנ תוניקהו םיברה םירוזחמהמ דבל -- 'ו ריש של
 תובר תוקתעהבו ,97 ץטָארג ,18 ביליפ םשמו ז"ט יי
 ויתואחסונו ויתודוא לע תורעהו , תיזנכשאל דוחיבו תונוש תונושלל-
 ןאויד רעגייג ,1% דומע דרָאפסקָא יזנג , 95 דומע י"בב האו |
 וילע םושר י"כבו ,ןאוידב ל"דשר דוחיבו , 987 ףפמָאק ,56-
 ץרא תודוא ולו) אהליאצפו י"א ץיאצכו םאשלא יפ הלו : תיברעב
 (הניקה) היתרמלא :רחא י"כבו ,(היתולעמו היתונוכת לארשא

 , ב"בות ונתראפתו ונשדק ריע לע ןנוק רשא ל"ז יולה י"רה
 קשמר ירעל עיגהשכ ולו :המישר איבה םש דרָאפסקָא /יזנגב
 ילוא דלונ הפב ק ש ממ ד םנמא רשא] םילשוריו ןויצ דגנכ רמו
 ירפסבו קשמ ד םג ותארוה םימעפלש ם א ש ל א הלמה תקתעהמ
 י"כב ואצמנ דועו ,[ל אר שי ץר א ותארוה בורה לע לארשא

 הרות רפס תאצוהל :וא , הרות רפס ילע :תועטומ תומישצ |
 :ועמש תבשב 1 |

 תואחפונה לכב אצמנ ןכ ,הואת ריטא םולשו -- ג תוב
 דבל) 95 י"בב ל"רשר תרעה ירחא וספדנש תוקיודמה |
 ירמאמ ספדג רשאכו ,(קיודמ וניא ללכבש ש"קלב ץטָארגמ מ
 ול בתכ תאז הניקמ ימוגרת םע (1881) יולה י"ר תודוס יסוד ה



 6 דומע ביליפ , 'ח ןמיס ןאויד , 57 י"בב : םפדנ - ג רישל |

 דכ בשח יולה י"רל םדוקה רודה ינבמ היהש םעלב 'ן
 | תיבועה הלמה תארוה הל שי תירבעב םאו הלמהש
 .שיא ריעה אל ,ןניחַא ,'ה הזורח -- ,ם א ףא וא יכ םג
 ועונת 'ב תלעב הלמ שרודה הפב לקשמה דגנ איה תאזה

 * תיב ילאשת אלה ןויצ רישב הטמל ומכ , (הינבא תא ךידבע וצר
 שוש טקל . 'ז ןמיס ל"רשר ןאויד ,53 י"בב :ספדנ -- ב רישל

 ,5 דומע ביליפ . 90 דומע ץטָארגל

 דע אוה יכ הארנ ,דעוה תיב ל --'א הזווח
 .רתויה הלפתה תיב תא ע מ א גל א ד ג סמ םשב הנביש יברעה
 , שרקמה תיבל אוה ותנוכו , בושח ג
 דנאטכינ ףפמָאק , א'נ ןמיס ןאויד , 54 י"בב :ספדנ -- ר רישל

 ,94 ביליפ , 983 רומע 'ב קלח יזיאופ
 הֶאפרעבייר בשח (44 דומע) ןובידל תורטעב ,יתמענו -- 'ד הזורח

 ראתב קר םי ע ג אצמנ יכ לע יתממ אנו ןקתל
 .אלמ ארקמ חכשו, :וילע בתכ וופחב ביליפו] לעפב
 \ לעפב םג םימעפ המכ אצמנ תמאב ןכא , [! "לארשי תורמז
 "| ש"הש ,ט"י ב"ל לאקוחי  ,ו"כ 'א ,'ב לאומש) תמענ
 עודי ןכ ומכו ,(ה"כ ד"כ ,ז"י 'ט ,"י 'ב ילשמ) םעני
 וארוהו םישדח םילעפב םג שמתשהל םמצעל ושרי םיררושמה
 אוה הפ השדחה הארוההו , ארקמב םתמגוד אצמנ אלש תושדח
 ןא יל םיענ היהו תארוהב יתמענו הלמה רועש

 .יתגנעתהו
 ושר י'כבו , 68--69 ביליפ ,ה'ע ןאויד :ספדנ -- ה רישל

 ש וב אצמ אל ל"דשרו תבש ל ןומופ וילע
 תצר איהו :'ב הוווחב רבונ יכ ףא תמאבו ,תבשל ומר



 ,א הקלחמ 2

 ; 5פרנ .ועמש תבשל תושר אוה יזירבלק רוזחמ יפל -- א '
 ,'א ןמיפ ל"דשרל ספדנה ןאויד ,53 דומע י'בב %

 , 1 דומע ביליפל הריחבה תיבב םשמו ,(494 דומע) ל"דשר תורגא
 םושר י"כ ןאוידבו ,הטוהסדנאלל הדובעה ידומעב ומוקמ דקפנו
 ותויהב ולו) סדקלא תיב ילא קירטלא יפ הלו + תיברעב וילע

. 

 , ךומסב הארנ דוע רשאכ ,תיב לכב 3

 לע לקשמה אובי ז"יעו ,(הירק לע אלו לבת שושמו ףונ |
 תפסות,, הז רישב אצמנ יכ ל"דשר םע רמול ךרטצנ אלו ,ונוכמ |
 אלו בורה לע הנושארה העונתה ינפל (\ וא ףטח וא) דחא אוש <
 יתאפמ תחת ,םש -- ,ך ל תלמ לש דוקנה הול וחירכהו ,"דימת =
 והז יכ הארנו ,(םש ל"דשר תורגא) יתכרימ י"כב אצמנ

 םאו הלמה ד"ע ל"רשר תרעהל ,'ד הזורחב -- ,ונלצא ינשה |
 תוצראמ ונינומדק יפכ הרוגש תאזה הלמה יכ ףיסוהל יואר <
 תארוהב ם א ו) ן או תיברעה הלמה תא ומגרתי הב יכ םיברעה-
 (40--41 דומע) ןובידל תורטעב הרעהה הז יפלו ,(יכ ףא"
 םעלב '] הדוהי 'רל י'כ תלהק 'יפב יתאצמו ,איה רתומל ךא
 : (ו"ט 'ט) היוזב ןכסמה תמכחו קוספל :(הפ ירסיקה םירפפה רצואב)

 ןאו העאגשלא ןמ ריכ המכחלא ןא יא םאו ינעמב אנה ואולא "|
 הפב ו"אוה] עומסמ ריג המאלכו הניהמ ןיכסמלא המכח תנאכ =
 ףא הרובגהמ הבוט המכחה יכ ל"רו ,ם א ו הלמה תארוהב אוה

 יכ הארנ הומו , [םיעמשנ םניא וירבדו היוזב ןכסמה תמכח יכ |

 +, תאו הלסב ל"רשר שמתשה וז הארוהבו , 801076 -- הזזוח (*

 = = ןוכנכ אלש ל"רשרה לצא ןיוצמ רישה לקשמו ,(םילשוריל ךרדב =
 < תועונת 'בו דתי ,תועונת 'דו דתי , העונתו דתי : אוה תמאב יכ
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 - הפי לע בסומו) ףל ל"צד הארנ ךל תחת -- 'ב תיִב ,'א (*הוורחב +

 . רשב בועמ ףוסב תולמה לא ליבקמ אוהו ןוכנה חסונה

 ה

 - ריכ
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 נו





 תורעהו םינוקת
 . תאמ

 ךיורעמה

0% 



 .תֶלָשִמ ץֶרָא יִנֶּפ לע תה
 םיִשָנַאָה ּוהּורְּבְקִי םּורע

 דיִליו ותָרְכְק ףות הָיְחיִו
 .םיִשּובְל םֶלְכ ּואָָי םיִדָלְי

 ּושארְב זניע רֶשָא רוע הָמּו

 הָישְנ יִרְדְילֶבָל ךרצ ובו | = 4
 שיִּבלהְל ויָימ יִמָי עי רֶשַא 7
 י הָיְְְו םורע, אּוהְו ,ץֶרֶא יִמָּמ = 0

 םיִרוחָש איקי רָשֶא רופציהמו
 " םירָבָּב םיִמיִמְמ ם2 םיִרָשָ

 (א לע אּוהו רוּבג אּוהְו שֶלַח אּוהְו
 םיִיְָּמִכ גי םָלֶא אּוהו =
 ומָדְו ,תָמ אל םַנָו יח אל אּוהְו

 י םיִריִרָמ בָטק, ומְל אָפְרַמ ושי

 . הָצְקְו תיִלְכִּ ןיִאָל ליִכמ יל
 . ּוהְזחאת דְָּכ ןֶּסְה אּוהְו 8%

 וב רָשַא שופתל ָךְמֶמ קּוחְרו
 יה ןיְּב ןוע םאְ

 ה 0905900595%(5%69----

 <לוע תומדב ל'ר (א



 .םימגתפו תודיח (נ

 + תושישאה

 תידְבְכ מ יִלְּבִמ תושיִשָא

 הֶמְדַא יִפרחילֶבָּכ סֶרָת ןַהְ
 םיִאָלְמ ּוְִי תַעּב ולו

 .הַמְשָנַּב הָיַוְּג לקִת ּומְּב

 ּוָתְד ּודְמָל םיִדיָי יִרָשִא
 (גונתְרְבְחּב דיִמָמ ּורּבִמְתִ

 הָרְּנ ּוניִנָש ןיִּב רֶז רובָעְ םָא
 ּונָתְמְדְקְל הָבּושְנְו ,!תוא

 7 ב
 ו יד

)61 

 ףעְפעו ןיע יִלְּב הָבּפהַמּ
 תובָאְו םיִנָב ּוחְמְשְו הָיְְבְב

 הָניִעָב הָּבְבִת אלו קַסָשִּמ תו
 + תכָבְלַהִלָּב ביִצְעִת הקָחְטְּ

6))) 

 ,\לש ךורעה תרכחמב ,יולה י"ר דימלת ,ןוחופ המלש !ומ אבוט תזה רישה

 תא  תלבוס איהו ,שפנה איה ץוחב ...:ויובד הלאו ,דינ שרשב ב'ע ב": ₪
 רפאו ,+. רבכ ךכיפל .ולבוס ימ (? ןיאו) ךיא דרפתש דע לק תיהי ךכופל ,ףוגה
 ! 'וכו ילבס תושישא, תפי ןינעה הזב לז יולה "ו <
 + "ונתרבחכ, אורקל ןוכנ .רתוי ילוא (3 |



 י ןמא ,ןמזה עיגיו
 פכ אל ,יחכ יפכ יתרבד יכ ,יחיש ינודא לע ברעי

 ירהו ,ואשנ רשא תאו ,'ה ולדג רשא ,ותלודג תשרפו ,ותלהת
 וכ הנה ,דאמ הבגו אשנו םורי ,לא יבכובל לעממ ,ואפכ תא
 -ןמלא אל ,ובבלב תמא רבודו רתסב םימש ארי רבג ךרבי ןכ

 / .,ויממוקתמ ועוזיו ,וימק ועוניו , ויממז ומוקי ,וימיב הדוהיו לארשו =
 ., וימורמב זבולש זרשוע ?האמ ,וימולש יללטו ,וימש ופעריו :

 ,"לארשיו זרנשמה ילעבו רקמה ישנאו , וידימלתו וינומכחתו
 | .םירמועה וידבעו ,וינפ יאורו ויתרשמו ויטפושו וירטושו ,  וינקזו

 זםהש ,זתוילגרמו ,זתוימוה ישארו ,תרויסנכה שלשלו , וינפל /

 לע זבידבכנה , יליכשמו יליצא ,זרוישותה יִּבַרְו , תוילג יִרָמ | =

 םגו ,םמויו הלול, זכמולש תא הנעי םיהלא ,ילא םידמחנה

 . םמוקמ לא וולש ואבי םעה לב 2

 בתכה בג לע הרב)
 ,ונימשל תרזגו ,זנימש תרדהו ,ונימשג תרשחל
 ,ונברו ּונָרְמ ,ונימפא תרמשמו ,ונימס .תרטקו
 ,ונברקב לא רובכ ,ונברתו ינתשק , ונָבְכרו ונָשְרַ
 אבצ רש ,הדועתה יִבַב זוע ,דיגנה לאומש

 זררקי תשודק תלודג דובכ ןב ,ההדוהיו לארשי |
 ונברו ּונָרָמ זביאפורה רש ןודאה רשה תריפצ

 : .דובכ ותחונמ היננח
 ל הולנה ,ותרבח תיולו , ותַרְשִמ דבע ,ּותְרָשָמ תאמ

 . ג לאומש יבריב יולה הדוהי ,ויללהממ הָולַח ,וילחאב הולתמה



 יכפףא ,ָהְבְ רשא הו ימו זרינמשב = חוקרל ןיאו ,
 שפנה התלכ ,ותיש זרא עידוהו וחולש עיגהבו .זרנעא יכנ
 + וחרז הגנלו , וחרי רואל בלה הֶלְחו , וחונמל"

 "א הֶכַהל שא 1 ביִבָס הָאְר :הלח ב5 רמא

 ךַתְלְשֶא הָכָל הע ירצה ב הָנָה

 לא יִנָבָשָמ , בוכרל יל רצעת לא ךלו גהנ וחולשל רמאו
 הארנש דע ,וויְניִעָמ םלעתנ לא ,ונחלש לא יִנָחלשו ,ונבשמ
 רירוהו ,וננע שרפו ,ונחלש ךרעו ,ונכשמ םיקה יכ -
 ןיאו ,דמחנה ?רארנש דע ,דמעמ ןיא  ,ונָעַמ ליזהו ,1נמ"

 ליכשהל דמחנ , םירצמ ץראב 'ה ןגב , רַחָשְג וינפ דע , רחאתהל
 ,םילשורי לא אבא דע ,םילגרלו םידיל יל היהו , ושלל הואת
 ,וילגר רפעב יקבאתהו , וילענ ףֶרֶדְמ יִקְּבַח ירחא ,םימש תרזעב

 זרמהמתי יכ ,ודבעל ,ודובכ לע לוחמי ,ודסחב דיגנה ינודא1 |
 דרטנ יכ ,וחרכ לעב ,וחרא תא בכעיו , טאל להנתיו ,טעמב
 ,לדמהמתיו המע קסעתה יכ קשע החמש אורקיו , הרוחס קסעב
 זרכלוחה החנמב ,וינודא ינפ רפכל ,ּורפְּב תויהל ,ּורָפָס םדקו
 אשתו ,וידימלת ריעצו ,וידבע ןוטקמ טעמה לב ,וינפל
  תתיה רשא ,תראפמה תרגאה לע ,ותבושת םולש ,ותבוש
 ואנק ,םםידיה ובתכו , םםינזאה עומשכו .?רראפתו זררטע +
 ,עיפונו הֶאְרְִו , עיגנו ומוק רמאל , םילגרה םע ודעונו , םינועק
 ,סיקשקתשמו ,םיקקוש יברק לכו , עימשנו דיגנו , עידונו עדו

 9 ה ל'רשו קת (?8 רופל) ןורגז באב ,



 הל רשא ,המכחה תַאָלְמ , הל לבוא אל הבגשנ ינממ התעד

 ו יל אב ,לכוו הָּתַפַ ,יּותְפּב ינואימ ת תאו ,ןוצרב
 םינוחו , ולצב םיפפותסמ ,ילע םיולנה לכו ,ילאוגו יערו
 גתפב רָמּתַנ .,זרועורש זרוחונמו , זרועונצ 5 ולגד
 ,וילענ קָתְנ אלו ,ויצלח חַתַפ אל הנה דעו ,ויגונעתב רכתשנו
 . לכו ,וינבו ףווה ,ילא ובידקהש המ לב לע ,יללהמ ּואָלְ
 "ינמשו ,םםיאושנה שארב ינאשנ בוטל ורכזו ,וינפל םבידמועה
 ורילי תא םשו ,ובר דובכ ודימלתל קולחיו ,םיאורקה שארב

 ימ הז לכו .ונממ םיריעצ יַחְבַשו + ונמדקא המב ,(א ודלוי תלעמב
 הבד אבב ,רבעו ףטש הדוהיב אב ןדריה ןואג דגנל חולישה
 שתה ,'לודגמה זועמה אלפומה םםכחה ינודא די לא ינודא
 "'ברו 'רמ ,רשפ לכ ערויו ,רשוכה יחא , רשויה יבא ,רשיה
 , ג םיתנש הז ודפח ילע רבג ,יִּנִח תָיולָו ,יִנְגָמ ,יולה ןופלח

 : ןילעו ,םיניע זרוסכו ,םיפא הנמב ,םםיתעבשל ויה לָפְכַנ
 ".ודיבו , ץילמל ינודא לצא יל תויהל , יתכמסנ ודפחבו ,יִתְכַלָשֶה
 יפכ ,יִהְוְחִא ינודא ינזא לא עיגהלו ,יִתָועְכ ןקתל , יתוקת
 רו - , תרגוח זוע לכב , תרגאה העיגה ןכ ירחאו .יִתוָאמ
 הו :אילפ , תרגוסמו תרגוס ןזא % תרגושמ התיה טעמכו , תרגוא

 | תאלמל ןיא ,זרינינע וקמעו , זרינפ ומענ זדמ , זרמקרה

 ןב תא דבכ ריגנתו ,לאומש דיגנה םשכ אוה ררושמה יבא םש יכ ל"ר (א
 .(ה) .(ומצעב ריגנה לאומש /ר) ודלויל יוארה דובכב (יולה הדוהי !ר)

 ביטהו הרוהי 'ר תא ריכה זאו ,ןבל םדוק םינש יתש דרפסב היה ןופלח 'ר ילוא (ב
 / : ןה , םידסהו תובוט ינימ לכ ומע השע םירצמל הדוהי /ר אובב התעו , רמע

 סכלא יבידנל ןתלהת עידוהש המב ןהו ,הטאיסדב ותיב לא ןתוא ףסאש
 ,ןמע דסחתהל םהור תא ריעהו / אריהאקלאו



 ו

 ,ריגנה לאומש 'רל ,םירצמ לא הטאימדמ

 ינוצְר תאלמל םֶבָשְפַנ ןוצר םָא
 ינדָאַל הָכְלֶאְו ינּוחְלש

 : : יִלְגַבְל רוע .הֶָאְצְמֶא אל הָחּונְמ יִּכ
 יִנעָמ נעָמ תיִבָּב ןָנכַא דע

 עוסְּנִמ ּורָחַאָּת יִמְעְפ לא
 (א יִנּופַא יִנְרְקי ןֶּפ דָחַפַא יִּכ

 לא .רּובְכ יְִַּכְב תופָח יִתְלֶאש
 יִנולְמ יִמַבַא ןולָמ םע תוהו <

 , הרובעא ילגרב רבד ןיא קר ,ינכירצה אלו ,ינכרב 'הו =
 יבבל בע זריהו ,ץרכרב ירחא יתראשהו ,ייד יִדָיַב יִתאָבַה
 זרירדנפכלא ?רושעל יתימדו ,זבדא לע רָּכְכָא אלו דָבְּכִאש
 יתעגפש רע ,הבכע זרבכרמה ימעפל יתתנ אלו ,זרירדנפק
 רבחה ,אלפומה םכחה ,ינודא תַרָשִמ תֶרָשָמ , ינממ ףיקתש ימב

 רוכז , ךנוישר דבעו ינודא ,ןיידה ןרהא ונברו ונרמ , הלועמה
 ,םיחונמ תיבו ,וידגמ ינימו , וידי תומיענו ,וידסח ינומדק , בוטל |
 ןחלשו ,זררידו ןכשמ , זביחוורמ זרוילעו , זביחטבמ זרונכשמו \|

 יפעכ תא ליבקהו ,וימעטמ ינופיקהו ,וימענמ ינופקת , הרונמו
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 רשאכ , שרקה תמדאל דימ תלע אלא ,  םירצמל ררי אלו  ןתי ימז | ערי אלו אבנ (8-
 ריש ךרדו ,המדאה לע םימי ךיראמ היה ילוא זא יכ | ןתבשחמ תלחת התיה
 ץרא הלחת דקפ רשא ןועב ,ותלבק אלו וב שרקה תמדא ףא תרח יכ רמול ןכתי
 ,ויבהוא ןהורבכש תמורמה רוככה רחא ובל התפנו , םיבר םימי הב תהשו , תרחא

 + ןירדג םלשל ןימעפ שיחה אלו ; (הממל תארת רשאכ) הרוחפכ קסע םגו תונתמ לבקְו ||



 תו"

 -תורירבו , ;וניכתכ ב .תוחילשב ו
 ל? . ,ינצירה תולצע רובמו ,ינציקהו ינקיצה ,ינצלאו

 ת ןתו ,ךישעמ הֶלַבּו , הכסנא .אנ הבל יל רמאל , קפאתמ
 . ,זרנקוה בע זרָשעו ,זרגובתה ןבת זהויהב רשאכ ,לרנוכתה
 .,ןובשחה תא (א ןתונ דיתע התא ימ ינפל ערו ,הנדעה השעמ
 , וימוטרחו ,וליהבה וימסוק .םותחת ימ לצאו בותכת ימ לצאו

 .,ירופא ופמיו ,ירסא תא וריתהו ,ירדנ תא ורָּפה דע ,ולידגה
 | ,ירוגמ ּושָנִנ ,ירונכ ושגנתיו ,יריש ושגרתיו ,ירוענ ושדחתיו

 -ןולמהו , בורעל םויה זדנפ יכ יתרכז אלו ,ירוגמ ייח ינשו
 - ,תורענל רַעּנִאו , בורעה תא יתברעתהו , בורל הכאלמהו ,בורק
 , הבנגה שָחַבְּב ,קרבישה תא שחכאו ,תזרווחשה תא רחשאו
 ,יתלתפנ שי ,יתלצא ויתורבדמ זא .הנעי ינפב ישחכו
 [ לא יכ ,יתלתה ישפנבו ,יתלצה ןזא לדבו , יתלכי יראה םעו

 :.ךלמה לכיהב דומעל םהב חכ רשאו ,יתלשמתה ךלמה ירפוס
 :לוקשי אלו ,וירחא קדקדי אלו ,ודבעל לוחמי ,ודסחב ינודאו
 = הנהו .ינאיבי לא ותמכח ןידבו ,יננידי תוכז ףכלו ,וירבד תא

 ' ודי גשה יפכ ,ינויגה בטימו ,ינויגש םםתכמו ,  ינויער ירפ
 ! טקלל ,ויחתפ לע רוקשאו ,ינודא לא אבא רשא דע ,ינושלו
 ! טעמו ,ויחרא תוצק הלא ןה ,ויחבש תא תאלמלו , ויתלודב

 " םילשיו ,וימולש תא הברי ,וימורמב םולש השועו , ויחרי רהזמ
 הלבי בוטבו , ויממז תא םיקיו ,וימחול תא םחליו , וימילשמ
 .ןמא ,וימתוחב םולשהו , וימי

 ..(ת) . ןתונ תווהל ןא , ןתיל ל"צ (א



 = וקירהו , וימסא וקישה ,וימשג ורצעי אלו ,וימש
 < = ,תואלפנ ויתורבד ,וילע ןמה דרי ,וילמ לא בישקה נשנ

 = הזכה ,ורבדי םורממו ,ורבאי םורדו םי , תוארונ  ויתורבח
 = .רורצ ,םיתרמ ץראהו ,םילשורי וילא ףוסכתו ? םירצמ והשפתת =
 ,וחיש המו ,וחיר וילע דיגי ,םידש ןיב שפוחמו ,םידיב שפותמ רומה <

 ,וירתס תא ולגי ,וירפסו ,וינפל ךרבא וארקי ,וינמש יחקרמ
 רזנה ,ת\לפומה שכחה ,ומעונ ינדעמו ,ומעט ןהנ ,ומשו |

 רזנ רבחה ןתנ ונברו ונומ ,םלכמ לודג ומשו ,זרלועמ

 תאמ , ל'ז קידצה רבחה לאומש ונברו ונרמ דובכ ןב םירבחה
 אריה ,ובתכ םרט , ובבל חלושה ,(א וירהנמ גלפו , וירואמ קלח
 ,יִתֶאו יתשרחמב ,יתאצב חלצאה ,וינינע לע בישהל בבלה ךוו
 והינבכ ,ןתנ תוכרעמו ,ןתיא יוג לא ,יתלפהו יתרכה תארקל
 ,הלקנ רפע ? ייוואמו יתשקב המו ,ייח המו יכנא ימ 1 ןתיאו "

 ןתיו ,וינוקזו .וירוענ תאטח לעו ,וינוע לע גאוד ,הֶלחנו הָיָהְג
 אווהו ,ןולל זרטנ חרוא ,וינונתתב ,וינדא לע רומעל ,וינפ =

 לָשָמְמה תא ,ברעתי הביאו ,ברקתי המב .םש רג אוהו יול <
 ,יתאשנ ילכו ,יתארק קוחרמ תוצע 1 בהזה ןושל תאו ,בהרהו =
 ,יתששובתהו יתמלכנ , יתאצמ אל הקיתשמ בוטו , יתאציו יתסנכנו =
 זרטלעב ריקו ,יתשלחנ ותארקל זראָצְמו ,יתשאונ זרָנעממו =

 ,יתשגפ רשא דע ,יתשקב םיאובחמו ,יתששמ ֶועְבּו ,יתשַשְג

 רשה , אלפומה םכחה תאמ , םיצחולו םיקחוד ,םיצא םישגונב =
 ררועתמ ךמשב ארוקה יולה ןופלח 'רו 'רמ ,הלועמה רספטה
 ,וניניב דמועה , דאמ הבגו אשנו םורי ,ינואגו ינודא , ךב קיזחהל =

 , (ת) "וריצכ טרפו ן וריצק טקלו , וריעצ *ןלה הרוהיע + ףיסוס גרובֶסרָטפ "כב (א



 ,םירבחה רזנ ,הניבה רצבמו ,הנובתה רצוא לא
 ,הרונמה תלגו ,הרותה תלהת , םירבדמה שארו
 תשודק תלודג דובכ ןב רבחה ןתנ ונברו ונרמ
 - הוחתשמה תאמ ,ל'ז רבחה לאומש ונברו ונרמ

 יבריב יולה הדוה' ,וינפ תוארל הואתמה , וינפל
 ,(א ע"נ לאומש

 . .ןבאלו .,תופלעתמ ונרוד רזנבו ,  תופסונתמ .רזנ ינבא
 , רזה אוה ,תופלקתמ הרקי ןבא לכבו , תוסחיתמ היתש

 השארה ןבאו ,ולובג לכ ץפח ינבא ,רזעה ןבא לע עבקנה
 םימי ,ול ודימ םינרקו ,ולאמשמו ונימימ ןח ינבאו ,ול לעממ
 ןהנ ילא אבב ,ררושל ,ררועתא יכ ,ררועא םיאפרו ,ררופא

 ידי ןיב ,יבתכמ לטוהו ,יבבל .ישרומ ילע ומהו ,איבנה
 לע ןתיו , תודבכבו דובכב ,ינגהנ יכ ,ינגנעו יננע ,יבשחמ
 , ויתופנצמ ינפנצו , ויתופילח ינפטע ., תודעה תאו רזנה תא

 ירעש ,וירתכ שבלי ימו  ,וירזנ שַבֶחִי ימ  ,ויתופעותב ינפקתו
 ,קקנחי ,וירחחש קשַח יפשנו , ויררה ףשנ ירהו ,וירעש קרצ
 '  לעבו ,םלאי הפ לכו ,ץערי טבש לכו ,ץעָייו ,קקובי הצע לבו
 < , וובדי אלו םהל הפ ,ורבחי םיריש רשאו ,םלכי םיובד

 < ,וימימ ובזכי אל רוקמ ינפל ,ומדי ןבאְכו ,ומתסנ םהיתוניעמ |
, 
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 //א הקלחממ א"ַכ ריש םע תאזה תרנאה ;ןל חלש יִב הארנ (א



 5 , ץצופי שיטפב רי דוהו ו ךירונכו ,
 לא יניעו , ךיתורושב לא ינזא ,ץצוני שו ,ץצורי |

 , ךתרומת היהת ,ךתרפס לא וא ,ךתרות לא יבלו ,ךתי
 < ירתסמו ,ךיתודוא יקודקד , ךדפחב ינעידות . שדק זכבינשו
 < רבד יכו , זרושדח ףופנ טעמ זבימי זרז יל דגוה יכ , ךיתורוק
 .לא ךתדרב ,זרושק (ףתא ל'צ ילוא) ונתא ץראה ינודא שיאה

 = הצרת דע ,ינממ האלפנ רבדה זרתמאו , םםיתשלפ זרוכרעמ

 . זרא (ָ.ּּכָשַהְו ל"נ) זרובשהו ,ופרע תא ָתכְרַה ילוא ,ינעידותו <
 , ךיתוחרא רֶשָיי ךיהלא 'ה . ךילא עיגה המו תיאר המו ,ופעו
 % האר) 'וכו .רושימל םישקעמו רואל ךינפל .ךשחמ םישיו
 .(ב בתכמ הלעמל

 .לע ריבעיש ,ינודא ינפל יתנחת ליפמו זרדותמ ינא דועו
 תלחתב יתַדַעָיָש םיזורחה לע ימע טפשמב אבי לאו ,ויתודמ
  לפכב םאיבהל םהירחא יתצרו םצבקל ישפנ יתאשנ יכ ,ירבד
 = םבזעאו ,םשבכל יתלכי אל ,רבדמ ידומל םיארפ ושענו ,ינפר
 = שחלל זדנועו זרע יל ןמרזי ילואו ,זרדשה ינפ לע םירוזפ םישוטנ
 . זביצולמ ךילא זכחלשאו ,ותפתי ילואו ,ברעה ךמשב זםהילע

 , דע ידעל הבר ינודא םולשו ,ילע בוט זוכירבדמו ידעב



 בשוי םלועל הדוהיו ,תעמשהו תדגהו ,תעדוה ךשפנ תאו
 .ךילע םערתהל יל שי םלואו ,דיוד ול הטנ רשא להאה ךותב
 , םינזא תועמשהל ואב יכ ,ךיללהמ יעמוש ינפל ינפ תשבוה יכ
 תונעמ יתענמנו ,ךבישהמ יתדמע טעמכו ,(:םימ ואצמ אלו

 תא וחכשי ןפ .םינווחאה ריוד ירבד יתארי ילול ,ךבתכמ
 , םיפצר םהידיב ,םיפרש ויכאלממ יב ועגפי ןפ  ,םינושארה
 םירובגהו יתלפתו יתרכהו , שפנ ירמ םישנא וידודגמ ינומדקיו
 הרחתא ךיאו .ויריעצ ינופקת הנהו ,ומע ויה אל דיודל רשא
 ךיאו ,ויריבכ ינפל הכרעאו , וירידא םע םחלאו ,ויריבא תא
 ,וירשנ דגנו ,יִלָחר ,ויריפכ חכנו ,ילעוש וירמנ יִנפל ריבעא

 , עלסה תא ךפהו ,בודה תאו יואה תא הכה הנהו ,ילמנ
 , םינולסב םינולאו ,רימשב רימא עיגפא ךיאו ,עלקה ןבאב
 , םידטאב םידקשו ,םינושמקב םינומרעו , םישואבב םישורבו
 ןיוקב ,רדו תרחופו ,םינינצב םינינפו ,םימושב םימש ןגדו

 אל דיודב םגו ,ךלמב יל תודי רשע יכ ,םכלמב וקבד הדוהי = שיאו ,ודי לע יתקזחתהו ,ודובב לע יתחטב םלואו ,רדרדו
 ,(עמשנ לוקה ל"צ ילוא) עמשנ לכה רבד ףוס .הנה דע יתרבד
 ךממ םיצחה אלהו ,ונלובגב תאב אל המלו ,ונילא תברק יב
 ונתנ , תובבלה לכו ,תושח ךילא ,תושפנה לכ הנהו ,האלהו

 לע םערתמ אוהו , תוגלפומ תוחבשת האלמ הריש ה"ירל בתכ דוד !ר יכ הנוובה (ג
 + ןתמבח עמשל הקוחר ץראמ ןילא ןאב ןהה תומוצעה תולהתה יעמוש ןלאב הז

 שוב י*ר ראשנו , םימ וב ןיא קר רובהו , ןהה תולעמה לכ וב ןיאש ןאצמ םאובבו

 ץעסשש יגפמ , תוקומע תולאש ה"ירל בתבש רוחבה ןינע כ"ג הזב ללכנו , םלכנו

 + ה"יר לש ןיחבשב רפסל הברמ היהש רוד 'ר ורבד



 יידי הבישאו ,והושע לכוי אלו ,והת לע חטוב ,והמכ חקרי | =
 ןמ ראשנ אל הנהו , תוללוע ילע רצונ , תולפלפ לע רצובכ

 רשא , מ ריפסו , תפטעתמ ריפואו , תפפגתמ םעפו

 ינפו ,ודמע וימימ ילזונ ,דרוט ףלד וליפא ,דרויה לחנה
 המו , ומתענ ויתולזמו , ומתסנ ויתוניעמ ,ודכלתה וימוהת
 < ,רבָע ינב לכ יבא םע יברע ברעתי ךיא ,רבה תא ןבתל
 אל םא ינודא ךשפנ יח ,ךחיגת 'ה חורו , ךֶחישת שדקה ןושל
 יכ יתימדנ יב יל יוא ,ישפנל יתארקו ,ישובל יתערק טעמכ
 , ללוזמ רקיו אמטמ רוהט שקבת התאו ,יכנא םיתפש אמט שיא
 - םנא אל זר לכו ןומא הלצא היהְתַו הרות התיִבְר התא םאו

 = ,תוירכנ ןושלמ ,  תויתוא לאשתה ,ךתארקל תאצוי ךתרות יכ ךל
 < םרטב ,תויח הנֶה יכ ,תוירבעה תוירצמכ אל יכ ךתעד אלו
 < ךורעא דע ריעז יל רתכ ,ודמע אל רבשמ תעו ,ודלי ליח
 = שפנ יאונש תפפו רוע םב ,םיקדו םימונצ ,םיקר םיזורח ךינפל
 ., טאלב דיוד לא ורבד ,םהילא רבדאו ,םהילע יתיוצ , דווד
 רשא לע םלשא המו ,ינתמדקה רשא לע לוחמי ודסחב אוהו
 ,תעסנ םוימ יכ , תעדוה יתואו , תעגי יב ךדסחכ הנה ,ינתלמג
 = םישרקו , תעבק םידומע .תעטנ בוט רכזו ,תערז בוט םש
 < = ,תעלק םיבורכו , תעקת תודתיו ,תַעְבְטָה םינְדאו ,  תעקרה

 י תפטוט ל"צ ילוא (ב



 .ינוברנ דיוד יר לא .תרגא רוע

 תורימז םיענ דיוד ירישמ יתעמש תורימז ץראה ףנכמ
 , תויצב ךלה יכו ,תוינב דיוד יל דגוה רשא ירחא , לארשי |
 תונב הניאצ , תוימוה שארב ארקא ,תויפוצ תאז לכב יניעו |

 :,דיבר .ראוצ לכלו ,דימצ די בל ,תוילגרמ טוקלל  ,תוילג
 , הדוהיב ףולא םיהלאה תיבב דיגנ דיקפ אוהו ,דיוד ללש הז
 םישנא תבהאו ,הבופש וילע םישודק חור ,הדועתה ףֶלַאְמו
 תפומו ,(א תויתואה תוא , הכולמה ךא ול דועו , הבושמ וילא
 ,םישילשה שאר ינומכתת ,םישמח רשו םינפ אושנ , תוינומדקה
 ןתונו ,ויתולעמב בדנתמה ,וינודא יניעב רקיה ,ויניעב הזבנה
 ימיל .בושיו  ,וימי םדקכ שרחל ןוצר יהי  ,ויתולהת םירזל
 הדומה הדוהי ינממ , תומדקל ששה , תומלע וגהנלו , וימולע
 וינודא בוט לכו ,ודי בתכ ינארק .וידבעב ריעצהו ,וידפחל
 ,ןיבא אלו יתעמש ינאו ,יתרעפ קשלמל יפו ,יתרענתהו ,ודיב
 ,םיקימעמ תוצע ,  תוארונ ויתובשחמו , תואלפנ ויתורבד יכ
 ןיא ףא עדוי ונתא אלו ,םיקיתע םירבדהו , םיקיתממ . תודוסו
 ינָפָרָג ,רבעו ףטשו  ,רַבְנּו הדוהיב ףלח ןדריה ןואג ,עמוש
 ןַתַפ .דיוד דיב ןיא ברחו , ןושלב יִנְכַַו ,ןושיפ ינפפא ,ןושיק
 ןזא לע ,תרגאה תארקנו ,רפס עדי אל רשא לע רפסה

 +, םידיתעה םיִנָמְזל ל"ר (א



 = םימשה יבכוכ יכ ךתמכחמ ןיבתו , 0 רוקחתו , םהידבעמ
 - ,וארבנ ןויבצלו ,וארקנ םשב םלכ ,םהילע םיהובגו , םהיליסבו

 ןיא המואמו , םהל ןיא הוקַתו הֶוַאו / םהינוק ןוצר תושעל םיאורב =
 .ץפח (לאו ל'צ) לכו , וחילציו .ועושרי  םמות יפל , םהידיב
 .ףעומ , .םֶיִנְבֶאכ ץַצורמ , םימשב רזוח לגלגו ,וחיגשי אל שונא
 'ה יכ ,וחלוש ןוצר תושעל ,וחוכנ ךלוה ,ףחדנו ופחנ ,ףעיב
 , תאלמלו ריסחהל , תולעהלו דירוהל ,וחורו והחלש םיהלא

 < לכהו  ,תולָכלו לחהל , תולחלו תואפרל , תולגלו .ריתסהל
 םימותס , םימיה יזרו ,'ה רבד תא תאלמל ,'ה דימ בתכב
 םולחכו ,רתוה אל רשא רשקכ ,םימולעו םיסוכמ ,םימותחו
 םולחכו ,םידרויו םילוע , םידחא שונא ימיו , רתפנ אל רשא
 םידקפנ םיתע וייואמו ,םייולת וייחו ,םייוגמ וימי  ,םידדונ
 םיסנכתמ ,םיעגונו םיקחוד .םיעסונו םינכוש ,םייוצמ םיתעו
 < הז ,ודומעי אל הערה ימיו ,ורובעי הבוטה ימי , םיערתשמו
 ,אָשנֶמ הזו אשונ הז ,(* הָשָעְמ הוו השוע הז ,אצוי הזו סנכנ
 = אל יכ .,רחמ תרצל בצעתהל ןיאו ,רחמ םויב ללהתהל ןיא
 .תעד האילפ ,םוי דלי המ עדנ

 . (י"כב .רסח ךליאו ןאכמ) ;

 + ךועימ ןינע (א



+ 
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 ל

 לכמ יב ,ומחנל וציאת לא (ומע) יִבידנ ,הנש ימיב דחי לאו
 ןיאו ,אצמ אל החונמ ,אצי רשא לכבו ,וירוגמ ואב ,וירבע

 הינאתו , תולגב תולבא ,ובואכמכ בואכמ ןיאו ,ובבלב םותמ =
 , ותבצממ ררוה ,םיקוחר םייאב , םיקזח ןירוסיו , הירכנ ץראב =

 ,ותלחות הכשמנו ,ותדלומ ץראמ דדושו ,ותרבחממ דרפנו
 וישעמו , ויבלהמ ושקונו ,ויכרד ושקענו ,ותבשחמ הכפהנו
 , תרדוחה איה ,תרחא דועו תאז .עיגרה .אל םיוגבו , עירפה
 ּוברא ,ויברק ךותבו ,ויבירחמ ומק ,ויביבסמ יב , תרהמנהו הרמה
 עלצל , םינטק םילעוש ,ויחידמ ואצי ,ויחטבמ תיבמו ,ויבראמ
 ,ומד וצצמו ,יִמְצִע ומרגו ,ומעז וררועו , ומרכ וללוע , םינוכג
 .ךרבמ 'ה םש יהי ,חקל 'הו ןתנ 'ה , זמיענ ּוררָמו

 יניע ךילע ,לארשיב לודגו רש , לארשי בכר יבא יבא
 התא לודג ,ךיניעב התא ןוטק םא ,לארשי השעי המ תעדל ,לארשי
 רשא םיבר ,ךנכשמ זע םורמבו ,ךינחמ ןתיא רוצבו  ,ךינינעב
 תולשוכ םיכרבו , תקזח תופר םידיו ,תחבוה רשא םימוצעו ,תרפי
 הירא בָלַה ,תלהבנ יכ ךל המו , תלשחנ עודמ התעו ,תצמָא
 . לִי קזח רוצו , לופו לולת רה וא ,הָפְרֶת ריפכ שפנ םא ,סמי
 ,ואטחתיו םימיב רַעְגו , ךפצקו ךמעז רפהו ,ךפא תורבע ץפה
 ,םצפנת רצוי ילככו ,םציפת ךתקרצ ,ּואָּבּדַו תיערה לע  עירהו
 רתכ ךל בר ,הרמ שפנב בירעתו םיכשתו ,הרצ םויב הפרתת ךיא
 , תונכומ ןָרעָּב /תונחמו ,  ארומו םָחָי .תרטע ךל ידו , הרותה
 ןיידעו ,תונחלש ינשל וכז רשא םה טעמו ,תונופצ חצנ תומיענו
 תנה .םימחרה ןמ שאיתהל בוט אלו ,םימיה לע םערתהל ןיא

 - ,הננע וילע ןובשתו ,לפרע וילע ןוכשיו , לפא והחקי אוהה םויה



 11 םיגתכמ |

 יל רותלו תודבעמ רורד אורקלו תודפ רהמל תובר ומע
 ךיתוניעממ :םיאצויה םםייחה זםימה םםוקמ לא יתולגהלו זדחונמ <
 .זרתעו .םיאצוי המה שדקמה ןמ יכ ךליגכ רשא םימכחה תרונועמו |
 < רפכו םשאכ הזה רוחבה יניעב היהא לאו ךיניעב ישפנ אנ רקית =
 וילע בוט רבדי 'הו ילע בוט רָּבִדְו הנרפכי םכח שיאו ידעב וינפ =

 . ומוקמ לא םולש והאיביו ומולש תא הנעיו

. 

 .ל"נה ינוברנ דיוד 'ר לא

 ,'וגו לדחי לדחהו עמשי עמושה 'וגו יל דגוה זרשק תוזח
 תרדוק ,הימוה ישפנו ,יתחנ אלו יתטקש אל ,יתחנאנו יתעמש
 , המזמהו , הממוש תבשוי , המכחה יכ ,הינאכ תרעוס , היכובו
 ,ורחס ץראלו ,ורגח קשו ,ורהמנ הרותה יכלמו , המלאנ לחרכ
 , זבימרח ושרפו , םימקב ומק רשא ,םימיה ןעמל ,ורצע אל חכו
 , זבימר וליפשהו ,זבימעז וברק) ,םימיענ וקחרו , םימימת ודכלו
 ,השממ בורכ חשהו ,דָבֶּכ חַלְפּו די חלש ןמזו ,םימורמ ורידקהו

 דע אבו ,זביבכוכה ןמו אבצה ןמ זרצרא לָּפַיַו ,זביבעל עיגהו =

 ןיעו , העעורתה ץראו ,העומש האב ,יבש ינממ ָּבֶשַַ ,יבצה
 הָדַמּו , הֶערְפ שארו , העבָש םירורממו ,הערָי ישפנו ,הָעַמָד
 , לפש הובגו , לפא רואמו , לפנ לליהל . העבק רפסמו , הערק
 ,ופשנ יבכוכ וכשחו ,ופשר ךעדו , ופס בֶרֶה יכ לבאתה ךלמהו



 0 יתרבחו ,רודיגנ. יהרבדו ,יתררושו ,יתררועתה רע 2 : ,ינוריכשה , .םיתוח ח ךיכהא שאו , ₪ ךיבה ואו םויה
 , חקרתו , ותחנמ חקת ךדפחב התאו ,תודומח שיא לע יתכמסנו

 .ותחשַמ חלפתו ,ותחשמ | ל"

 ב

 לע הבושתל אנוברנמ ףסוי ןב דוד 'רל בתכממ
 רמ ויריכממ םכח רוחב לאשש המכח תולאש

 .('ד בתכמ הטמל האר) יולה הדוהי

 .  יתמלעתה יכ לע יתמלאנו יתממודו יתמלכנו יתשוב ינודא
 הניבה רנ ןובגהו םכחה םיענה רוחבה תאמ תרגושמה לע בישהל
 , יל הנוכתנ אל יכ םיהלא הרזעי דיוד הנח תירק הנוברנמ רשא
 - ותשקב תא תושעל ןכש לכו ובתכמ לא רבד ובישהל יאנפ תעש
 | יב רבודמ זרודבכנו זרולודג ילע ורבדו זרולילע ונכתנ רבבשב
 - רבד לכל םםינימאמה וברו יללהמב םםיבזכמה וברו לאל חבש
 ! ינא ןכבו . עדא אלו רעב ינאו עדרדו לכלכ תמכח ינממ ושקביו
 | . ילבהב הלילה ןמ אלו םויה ןמ (אל) הניאש העשב וליפא קסעתמ
 .  וםיקנע היבשויו הלודג ריעהו םהל אופרל לכוי אל אוהו תואופר
 . ותולכב םא יכ וינודא לא דבע הצרתי המבו םישק םינודא םהו
 | זרא ונאפרו םבהיורמ !רואפרב ויתונש זרולבבו םבהיצפחב ויתומי
 | תובס ביטהל וינפלמ יתלאשו יהלאמ יתשקבו התפרנ אלו לבב



 | םיבתכמ

 , וינומטמ זרא רזפיו ,דיתעה דימעהל , דימתה ריסי ותונתו
 = ףהארמ ,וימעל בוט שורדב ,וימי תרא הלביו , וינדא ןוצרב |
 + זםיהלא רבדב שיא לאשי רשאכ ותצעו ,זביהלא ינפ זרוארמכ |
 ויערמו ,ינועיגה ויכזנגו ,ינועיבשה וימענמו , ינועיגפה ויכאלמ =
 םםיעגי יחבשו ,רופסלמ !בידבכ ידי ,ינועידוה (ויִעָדָמו :ילוא) <
 , ךינינע ידיגנו , ךנושל ינליאשה , ךיניעב ןח יתאצמ םא , רפסלמ
 לומגל ,ךינפלמ חבש רבד אצי ,ךיננע חירטהו , ךינינפמ ינקינעהו
 ,ורזעב ידש היהיו , ורזנ ץיצי ,ויתובידנמ טעמו , ויתובוט תצקמ =
 אלו שדקב הלעמו ,הרקי ויניעב ךשפנו ,הרתי ולצא ךתלעמו =
 שיאבי אלו , דירומ אלו הלעמ אל וינואב ןגרנה רבדו ,דירומ
 , דירחי אל בכושו  ,דירפי אל בהואו , חטוב שיערי אלו ,חיר <
 ? ךתלעמב עדי 6 ימו .זביבר ךינפ ולחו , דירחמ ןיאו זרצברו <
 ימו ,ךב ןיא םומו ,ְךלּב בהזו , בהזל רוכהו ףסכל ףרצמה אוהו
 ,ןיידה םַש םהל ?ךילא ךורעי וא ,ךלישמי ,ךליגכ רשא םינקזה .
 אלו ,םימ לזונ לכ אל ,ןיעמה התאו תורובה םהו , ןינעה ךל |
 ,ןרוא לכמ אלו ,ןרהא דלי ןורָה לכמ אלו , םימש להא לכ |
 רשו ,והנשמ תויהל ךל התאיו ,הכולמה ול התאי .ןרות השעו |
 ,םימסה תרטקב אלא בהזה תבזמ םיכנחמ ןיאו ,והנחמ אבצ
 דימצי לאה .(ךְתּורישּב :ילוא) ,ךתרישב ללהתיו , ותְרָשַמב ללהתת |
 יעותעתו ,ןיי יעושעשל טעמב בושגו ,םכתמכח דימתיו , םכתַרָשָמ <
 , [בירישה זרתאו יגא רוכז יכ , ןיא בלו זרבהא !רונקל ,ןוע |
 ָתלאשו ,ופע רשא ילול ,ופי המ ,םירוענה ימיב , םירבוחמה =
 ןמ קרו .זרורענה ןמ רוענ בלהו ,ןב ומכ 8 ,ןכתיה

 יהיו , וביבר לזו / ,וביבש הַגִי אלו ,וביבס טיבי ,זרורחשה
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 וי
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 ו

 ים יבלוה יללעמו ? רושמה  ופינמ ו לע לרנתו ךיא יב .יטפשמ
 -אל יתומזמ ידלי ,'המ ןוזח ואצמ אלו ,ינויער ודבא . רוסחו
 < ויהיו ,ירקב ימע - יכ ,םיתישע יכ יתמחנ יכ ,םיתאצמ
 | , םהינזא ומטאו ,םהיניע ּומצעְיו ,םהינפ וזעה .ירמה .תיבכ
 < יתכרדו ,יתשר יתשרפ .םהינפל םישת רשא םיטפשפה הלאו
 לפכב זבאיבהל ,ינוצר לא זםתוא ךושמל ,יתא שיא ןיאו , יתשק
 ץר הנהו ,םהילע םיבכור ךל תתל ,םכהילא ךמשב ארקאו .ונפר
 זכויה רומאו + אבני אל ימו  ,ץרפנ ןוזחה רבכ יכ- ,ץר תארקל
 יכ ,ינוגי תא ,ינודאל עידואו , ךמוקמ רחשלו ךמולש שורדל
 אלו והיתהשקב ,והיתרכז רשאכו , והיתבהא ירחא ,והיתבוע
 זרותעהו ,תויִליְל זרולילהו ,זםימיא בימיה יל וכפהנ ,והיתאצמ .

 ,ינופנצ רּודכו ,ינופפא זביריעשהו , ינופכת םביִדָשהו , תּוּתְעַבִמ

 , ינופדרו ,ינופדה רשא ירחא ,ינופרשו טעמ דועו , ינופרצ רוכבו

 , יעטנ תנג ,יעושעש ךבתכ - ינופרג לחנכו , ינופרט לחשכו

 , יעיבג יקתממ , יעדוימו יבורקו , יערו יחא המה ,יערז סדרפו

 ביבס םירובג םישש ,יעורז וזופיו , יעגרל םארקא , יעוצי ימענמו
 ,יתמהנו ,יתמחנתה טעמכו ,ישפנ יבישמו ,יִשֶא יִּבַבְמ , יתטמל

 רוצע יבלו ?רוחַש ימ ?רותשל םירצמ ךרדל יל המ ,יתמאנו
 ,יתקבד רשא רע ,יתקחרה דודנו ,יתקפאתה םלואו ,רוחאל בוזעו
 , םילפכ ילפכ ,זםיניעה ואריו , םירצמ אבאו ,יתקשח רשא ירחא
 , זםידיגנה דיגנו םירשה רש דובכ לצא ,זבינזאה ועמש רשאמ
 : שיא יתיאר . יניע התאר רקי לכ , תודידיה ןכשמו , תודיגנה ןיעמ
 וע בוטו ,!םישודק םכע ןמאנ ,תודיחב אלו הארמב ,זרודומח

 | אוה לבא , תונחלש יתשל הכוזו , הרותו הלודג ףסוא , םישנא



 היהי רשא לא ,חופתה חירכ וחיר ,חושמ שדק תחשמ
 תאו ,ריכזה הנובל תרכזאו ,ריבעה רבוע .רומ ,חורה

 ,ריפסו רקי םהשב ,ריפוא םתכב הלֶסי אל ,ריכה אל וי
 תראפת ,שיבגו תומארב םיאלוסמ , שישרתב םיאלוממ ו

 יזורח שמ ירות , םינווהשה דוהו ,םיסיבשהו , םיסעה
 םיניִעַמ , םשמ ואצו רשא , םשרש חותפ לכשה יִמ לא ,םיִלְלָהַמ
 אבצה ןמו ,םיבונג רוא ירואממ םינינעו , םיבואש קחש ילזונמ <
 עיקרה ןמ ויעוקרו ,םיבוצק רחשה ןמ וירוט ,םיבכוכה ןמו
 ,והומייק וינויערו , והומקר ובל יכרעמ , םיבותכב המהו ,םיבוצח =

 ויתועבצאו , והוגרא ויבשחמו ,והוצבש ויממזו ,והוצבק ויתוצעומו
 % הלדג להא ,הלחת ול הטנ . והושע רבכ רשא תא , והובתב
 וירפש ול  ביצהו , הנובת ןוירפא ול השע ,הלהתב ויתורצח =
 וינינעו , םםירבגתמ | ויניעמ + הנוכתל זרצק ןיאו ,זרנומא |
 שדקמ ,זםיאצוי קרמה שדקמה ןמו ,םבירבדמה זכה ,זבירבחתמ
 'דג 'בכ אוה ,'ה דובכ וילע ןכש יכ  ,ינומא לכל טעמ
 ,הלועמה רבחה ןרהא 'רו 'רמ תראפת תריפצ תרדה תרקי 'דק <
 תראפת ,רסומה יבא ,רספטה ,רשה ,  אלפומה  ןיידה
 , ארבסל ארוהנו , הרותל הרוא .םיובדמה שאר ,םירבחה -

 . המזמה שֶרִתו ,המכחה שרש , ארומל דעפמו , דומלתל דומ
 .םינשוש תגורע , םינמענ עטנ , רפש ירמא ןתונה , רפכה לוכ
 ,םיהלא ןג ןדעב ,םיהובגה םיזרא , תראפת תרטע , תרדא |

 ןכשמו ,תודומחה ןַכ ,יתבשיו יתדמח ולצב , יתבאת וירפ םעונל <
 , יטלקמ ריעו , יטבמ הכ הנה . תודי רשע ךלמב ילו , תועה
 3% איצוהל , יִטְּפעַמ רשיל , יטלפמ וילא ,יטאל הלהנתא נאו
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 .ד תקלהמ

 .םיבתכמ
1 

 | א

 .אבומה לוק יפי ריש םע ןרהא 'ר רבחה לא הבושה
 . ו"כ ןמיס 'א הקלחמב

 , וניניע דמחמ לא ,תרתעו םולשב , תרגאה לבות
 . , ונרומ רורצ < , וננושל קתמו = ,ונינזא םענו
 . 'רו 'רמ ,ונצרא דובכ ,ונצפח ,ונרויו ונשוקלמ
 'בב ןב ,אלפומה ןיידה , הלועמה רבחה ןרהא
 ועמה ,לודגה רשה תראפת תריפצ 'דק 'דג

 , הלועמה אפורה ,אלפומה םכחה ,לודגמה
 ,ותלהתב ללהתמה תאמ ,ה"בצנת העושי 'רו 'רמ

 = .,ומולשל לאושה ,ומשב ארוקה ,ותלודגב לדגתמהו
 = יע"נ לאומש 'ריב יולה הדוהי , ומוקמ לא ףאושה

 ו ישפנ הבהאש תא יתשקב תולילב יבכשמ לע
 דועו ,רומה רה לא יל ךלא ,רמאל יבל םע ינא יתרבד
 ,חולש בתכמ ידיל הנא םיהלאהו ,רבדל הלכא םרט , רבדמ

 ., חוקל םילכור תורצואמ , חוקר םימולש יסדהב ,חור יפנָכ לע



 דימְמש תֶא ראפ יי
 תּינּופְצַהְו תויולגַה = ימנע םָּב רפי
 וִלע נב שרפו = = ויִלְבא תֶא פַח

 תּונוחְּבַה ויָמּיִמַאְו = ּויָלַא םיִמָחְרְב הָנְפִַו = |

 יִבּטְלו יִבְּכ יב | ויבלהמ תא ןמי כ
 . תוגנאש תוחּונְמְבּו = ויָכְרַעכ יצש לַצְּב

 : ס /

 ,יולה י"רמ (* םרבא וניבר תבצמ לע

 ! ָבֶטֶש יִמ תועָמּדַה עריה ,א
 ! םֶכָפַה ימ תוכְכְלַה וע

 םיִבָנְר ךות םֶראָמ אוה םֶכָּפַה ,ב
 םֶבותְּביהַמ םיִבְנר ּועְדָי אלו

 רָשָיְו ספ לּודְנְו רש םֶכּותְּב ,ג

 .ֶלְְ ןובָנ שיאו לָאָה אב |

9 

 ףפמָאק תורעה

 , שושרתה רקס | תא ע"בסרת דתו 1ָל רשא ריאפ ןכ םהרבא !ר אוה



 רי ומשא 'ףיַא | = דַבְפְס תּואג תֶרָטט
 תִּבִמּו םיִנָּבִמ 1% רֶאָשי

 הָעְקְבִנ הָמיִב ומְּב == העבר .םיִמֶא
 תּנָּפ עַבְרַאְּב הָעְגְְו הָטְסֶנ ָךיַא םּור

 ץֶרֶח םויּב תֶרָמִא | ץֶרֶא לֶא םֶביִלְשהְ
 תונְבְלְורודגְל ןיַארְשַא | .ץֶרֶּפ םֶהָּב ץֶרָפּו

 םֶריִבְעָה םיִרָעְלְו סֶרָיִע הָנְבִמ סַנָה
 תּונְעַל תּורג תיִבְּב | = םֶיִדַא תֶא שמנו

 םיִאְְּ תיִּב ןֶבשְּכ םיִאיבְחַמב ּוהּורְסַא
 תונָמָאְג תּוּכַמְמּו םּאולָחַתְמ קעוצ

 רַפּוסְו םֶכָמ הָיַא | רָפּכ .לּוָּשָא היא
 תּויִנְנְּ ויתוחיִשְ רָפְש .יִרְמִא ןַמּונ

 םיִשודְקְּב בָבָעְהַמ | םיִשיִשיִו םיִנקְז רָאָפ
 תינומא רמוש ןֶמָאָנ = םיִשָנִא םעָו יָי םע

 לֶאָה תצְרַאָה דוהְו = לאְרְשָי תור םיִעָ
 תינּובְּתַה דמְחַמּו  לָאָה תַרּב קיִזחמו

 רָאָשָי םּורְע  רודו | רָאְבִי יִמ .ּויָמּותְס
 תּונשַלַבּו םָוגַּב | רָאְפְתָי יִמָּב ויָרָחִא

 ורוד ןועב ןָבָא | ּיִחְבּו םעָה ריִבִ
 תינְנ ויִלע ןיִּכְשַהְו = וא תֶא לֶא םֶתָס

 יִתְרְזִמּו ירהס רואמ ןיִמֶא הֶשמ הָשמ
 תויָנּמדְק. םיִנָשַמ יִהְרַז הגנו יִרְגְו

 ףסְכָא ותּומדְל - = ףַמויְּב ףסונ יִבָאּכ
 תונומְתְל טיֶּבַא אלו ףסֶשַא יִּכ יִלְלַא

 ףס הָרְָמ שָפְנְבו | = ףסָאָג םִחְקְושַתְּב
 תנֶנְר + הָנאַבְּת לֶא ףפו עַדְגְג רָשַא םּויְּב

. 

 יויו



 .'ג"סתת < 9% קחצי 'ר תומ לע הניק
 ושער ךָל ינס םויְּב םיִָה | א =

 שָנָפ ּךְב לֶאָה יִבָאְלִמ יִכ | |
 ָךֶבְל תּוחּולְּב הָרְות ּובְְכִיַ 3

 ושָבָת ףָל יִבְְכ יִבְּו
 רומעל םיִנּובְנ םכ ּורְצְע אל /

 .ּושְרְד ףֶּמַמ תונובְת ילול

 טנ

 . ארוע ןבא השמ ןורה-ובא תומ לע
 1 תּנְנַאש | הָעְּבְבִמ תאָּכ יל

 תגְְב הָנָעַרְקִתְו = הָנאָשִּת רמ דָפְסִמ
 הָנּופ תעָמְדְל ןיא | הָנּוַה תאוָב ילע

 תנְגָמ בל לָבְבּו הָנֶאְד שָפָנ לָבְכּו
 רקע, בל לָכְו רקָעָג | רק רֶדָא תדַבַא לע

 תּנושיִא ָךישַחַיַ רק ןע. לָכְ
 ויִתודיִחְו ויִמְציִלְמּו = ויְמידיִדְי יִלעָּב ּונ

 תוגיקה רָפַמ לע. = ויָמּודוא תֶא ּובְתְכְו
 רֶגְסמּו רָצַעְמְּב ןַכָש רָגַּב רָשא תָרְא ריִבָג

 חונוגיַהו תּוחְנַאָה רָגוא םיִעַר תַחַתְ
 הָחְוְצ תוצוח לָבְבּו  הָחְרַה שאו לָּכ לע

 תינָיְעַמ םִיגיִעְו | הָמְנַא יִהְּמ הָחְנַהו
 ורקֶפִמ לע ּודְפְס | ודוה יוהו ןידֶא יוהְו

 זּונָעְל ּורְּבִמְמַה ורורמ לע תְַּ
- 



 = א ָשָחְנ יִיִחְל תנּורע ךות הָאְרַה םאְו
 (ג איָשַהְַדְויְִמַש אלה אְרְיִתדלַאהַש

 םיִרְמַא לָא ןָנא הָנִת ריקי ןַב הָנְת
 םיִרְדַחְמ ןח תָיבְצ סֶביהְנְהֶּת רָשַא
 םיִריִמָא ןיִּבַמ הָניִּכ ןָנרֶתִת ףךִּב

 + 0 שְפִנְב ּוהּדְפַא יִבָצ ליִחּוא יִתָמְל
 '? יִשארְל תַחַפ ולאַמָש הָאְרָא יִתְמ

 זנ

 ,הרוהי ומש רשא שיא תלכ לע יולה י"ר

 , ומצעב ררושמה אוה המודמכו

 הָרובָּכ שָרָע ּואְר הָפִח ואְר א
 הָרְיְַע,איִה םיִבָהֶא תָלָיִאְָל

 הָחְְְּל הָמָלָש אָבָש תְַלמ רבְּכ .,ב
 הָריְִּב .סֶכְתְִנָל אבָמ איִהְ

 רּוג תיִבָּב רּוגָי יִבָציִמ :רמאתְו ,נ

 ? הָדְרַמ ויִלַע אלָו רּוגָי אלו
 הָיְבְצַה א אלַה י ּהָתַיא ּונָע |,

 י הָרּוהְי הָיְרַא רּוגָל תאָבּוה רָשַא

 ל"דשר תוועה

 . שחנל המודה רעש לתלת (א

 .ךתקושת שא ריעבהל הנוובה ןאכו  ינאושה שחנה ןינעמ (ב

 ,ושפנ ןוירפ ישפג ןתא ותוא יתבתא בורמ רשא יבצ (ג



 ל ףא ,ָהָעבי רשא הז .ימו , זרינמשב ! .חוקרל ןיאו
 שפנה התלכ ,וחוש זרא עידוהו וחולש עיגהבו .הָג

 : וחרז הגנלו , וחרי רואל בלה הֶלָמו ,

 | (אתָכַחְּל שָא ל ביִבָס הֶאְר :הֶלח ב5 רמא |
 ָךָתְלְשֶא הָכְל הָמַע ירצה וב הָגַה |

 לא יִנָכָשָמ , בוכרל יל רצעת לא ףלו גהנ וחולשל רמאו
 הארנש דע ,ויָנִעְמ םלעתנ לא ,ונחלש לא יִנָחלשו ,ונכשמ
 דירוהו ,וננע שרפו ,ונחלש ךרעו ,ונכשמ םיקה יכ ₪-

 ןיאו ,רמחנה זרארנש דע ,דמעמ ןיא  ,ונָיעִמ ליזהו ,
 ליכשהל דמחנ , םירצמ ץראב 'ה ןגב ,רֶתַשָג וינפ דע , רחאתהל
 ,םילשורי לא אבא דע ,םילגרלו םידיל יל היהו ,!םיניעל) הואתו"

 ,וילגר רפעב יקבאתהו , וילענ ךרֶדֶמ יִקְּבַח ירחא ,םימש תרזעב
 זרמהמתייכ ,ודבעל ,ודובכ לע לוחמי ,ודפתב דיגנה ינודאו
 דרטנ יכ ,וחרכ לעב ,וחרא תא בכעיו , טאל להנתיו ,טעמב
 ,?רמהמתיו המע קסעתה יכ קשע חמש אורקיו , הרוחס קסעב-
 זרכלוהה החנמב ,וינודא ינפ רפכל ,ורַפְּב תויהל ,ּורְפְס םדקו
 אשתו ,וידימלת ריעצו ,וידבע ןוטקמ טעמה למק ,וינפל

 = התיה ושא ,תרואפמה תרגאה לע ,ותבושת 2 ,ותבי
 ואנק ,זםידיה ובתכו , םינזאה עומשכו .זרראפתו !ררטע
 ,עיפונו הָאְרְְו , עיגנו ומוק רמאל , םילגרה םע ודעונו ,םיני

 לז"

 ,סיקשקתשמו ,םיקקוש יברק לכו, עימשנו דיגנו , עידונו עדנו

 . 0 הלל ל'רשו ןקת (8 רומע) [ןרפו ינבאַב



5% 

 א , לַבאָו יל אבי  ,לכויו הָתַפַַ ,יּוָפּב ינואימ תאו , ןוצרב
 לע םינוחו ,ולצב םיפפותפמ ,ילע םיולנה לכו ,ילאוגו יערו
 : ,ויגבתפב רָמיִתְנ ,זרועורש זרוחונמו , זרועונצ תוטָמל ,ולגד

 ,וילענ קָתָנ אלו ,ויצלח חַתְּפ אל הנה דעו ,ויגונעתב רכתשנו
 ילכו ,וינבו וה ,ילא וםידקהש המ לב לע ,יללהמ ּואָלו
 ינמשו ,זביאושנה שארב ינאשנ בוטל ורכזו ,וינפל םםידמועה
 ודילי תא םשו ,ובר דובכ ודימלתל קולחיו ,םיאורקה שארב
 ימ הז לכו .ונממ םיריעצ יַחְּבשו + ונמדקא המב ,(א ודלוי תלעמב
 רבד אבב ,רבעו ףטש הדוהיב אב ןדריה ןואג דגנל חולישה
 םםתה ,"לודגמה זועמה ולפומה םככחה ינודא די לא ינודא

 /ברו 'רמ ,רשפ לכ עדויו ,רשוכה יחא , רשויה יבא ,רשיה
 , יג םיתנש הז ודפח ילע רבג ,יִּנִח תילו ;יִנְגִמ ,יולה ןופלח

 וילעו ,םםיניע זרוסכו ,םיפא הנמב ,וםיתעבשל בויה לָּפָכִַו
 ודיבו , ץילמל ינודא לצא יל תויהל , יתכמסנ ודפחבו ,יִתְכַלָשֶה
 יפכ ,יִתְוְחַא ינודא ינזא לא עיגהלו  ,יִתְועְמ ןקתל , יתוקת

 דוה לכו ,תרגוח זוע לכב ,תרגאה העיגה ןכ ירחאו .יִתְואּמ

 האילפ , תרגוסמו תרגוס ןזא לא , תרגושמ התיה טעמכו , תרגוא

 \ הל רשא ,המכחה תֶאָלְמ , הל לכוא אל הבגשנ ינממ התעד
 זרא תאלמל ןיא ,זרינינע וקמעו , ?רינפ ומענ זרמ , זרמקרה

 לאומש ןב תא דככ ריגנהו ,לאומש דיגנה םשכ אוה ררושמה יבא םש יכ ל"ר (א
 .(ה) .(ומצעב ריגנה לאומש 'ר) ודלויל יוארה דובכב (יולה הרוהי /ר)

 ביטהו הדוהי !ר תא ריכה זאו ,ןבל םדוק םינש יתש ררפסב היה ןופלח /ר ילוא (ב

 תמב ןה , םידסהו תובוט ינימ לכ ומע השע םירצמל הדוהי !ר אובב תתעו , ומע
 תאירדגסכלא יבידנל ןתלהת עידוהש המב ןהו ,הטאימדב ןתיב לא ןתוא ףסאש

 , מע רסחתהל םחור תא ריעהו , אריהאקלא]



 ,דיגנה לאומש 'רל ,םירצמ לא הטאימדמ =

 יִנוצְר תאלמל םֶבָשְפַנ ןוצר םָא
 ינדֶאל הָכְלאְו יִנוחְלש

 : יִלָגַבְל רוע .הְֶצְמֶא אל הָחּונְמ יִּכ
 יִנּעְמ .ּונעְמ תיִבּב ןנוכַא דע

 עוסְנמ ּורָחַאָת יִמַעְפ לא
 (י יִנפָא נקי ןָּפ דַחַפַא .יִּ

 לֶא דובְכ יִפָנַבְּב תּופָח יִתְלֶאָש
 יִנולְמ יִמְבַא ןולמ םע תיהְו

 , הרובעא ילגרב רבד ןיא קר ,ינכירצה אלו ,ינכרב 'הו ="
 יבבל םע זריהו ,ץרכרב ירחא יתראשהו ,יָיד יִדָיְב יִתאָבַה
 זרירדנפכלא :רושעל יתימדו ,זבדא לע רָּבְכָא אלו דַבְכָאָש
 יתעגפש דע ,הבכע ?זרבברמה ימעפל יתתנ אלו , לרירדנפק

 רבחה אסמה םכחה ,ינודא תַרָשֶמ תֶרָשִמ , ינממ ףיקתש
 רוכז , ךנוישר דבעו ינודא ,ןיידה ןרהא ונברו ונרמ , הלועמה
 ,םיחונמ תיבו ,וידגמ ינימו , וידי תומיענו ,וידסח ינומדק , בוטל

 ןחלשו ,זררידו ןכשמ , :ביחוורמ !רוילעו , םםיחטבמ זרוגכשמ
 יפעב תא ליבקהו ,וימעטמ ינופיקהו , וימענמ ינופקת , הרוג

 רשאכ , שרקה תמדאל רימ תלע אלא , םירצמל ררי אלו ןתי ימו ! ערי אלו אבנ-
 ריש ךרדו .המדאה לע םימי ךיראמ היה ילוא זא יכ ! ןתבשהמ תלחת התיה |
 ץרא הלחת ררקפ רשא ןועב ,ותלבק אלו ןב שרקה תמדא ףא תרח יכ רמול ןכתו
 ,ויבהוא ןהורככש המורמה רוככה רחא ובל התפנו , םיבר םימי הכ תהשו , תרחא *
 + ןירדנ םלשל ןימעפ שיחה אלו ; (הטמל הארת רשאכ) הרוחסב קסע םגו תוגחמ לבו



 [ןכוח ןתו ,ךישעמ = ,הכסנא אנ תל המאל ,ק ל

 , ,זרנקזה :םע זרָשעו ,זדגובתה ןבת תתויהב רשאכ ,?דנוכתה
 . ,ןובשחה תא (* ןתונ דיתע התא ימ ינפל עדו ,הנדעה השעמ

 : וימוטרחו ,וליהבה וימסוק .םותחת ימ לצאו בותכת ימ לצאו
 \ ,ירופא וסמיו ,ירסא תא וריתהו ,ירדנ תא ורָפה דע ,ולידגה
 ,ירוגמ ושני ,ירונכ ושגנתיו ,יריש ושגרתיו ,ירוענ ושדחתיו

 : ןולמהו , בורעל ביה זרנפ יכ יתרכז אלו ,ירוגמ ייח ינשו
 . ,תורענל רַענִאו , בורעה תא יתברעתהו , בורל הכאלמהו ,בורק
 :, הבנגה שָחַבְּב ,זרבישה תא שחכאו ,זרווחשה תא רחשאו
 = ,יתלתפנ 0 ,יתלצא ויתורבדמ זא .הנעי ינפב ישחכו
 :לא יכ ,יתלתה ישפנבו ,יתלצה ןזא לדבו , יתלכי יראה םעו

 , .ךלסה לכיהב דומעל םהב חכ רשאו ,יתלשמתה ךלמה ירפוס
 : לוקשי אלו ,וירחא קדקדי אלו ,ודבעל לוחמי ,ודסחב ינודאו
 'הנהו ,ינאיבי לא ותמכח ןידבו ,יננידי תוכז ףכלו ,וירבד תא

 ידי גשה יפכ ,ינויגה בטימו ,ינויגש םכתכמו , ינויער ירפ

 [ טקלל ,ויחתפ לע רוקשאו ,ינודא לא אבא רשא דע ,ינושלו
 | טעמו ,ויחרא תוצק הלא ןה ,ויחבש תא תאלמלו , ויחלודב

 םילשיו ,וימולש תא הברי ,וימורמב םולש השועו , ויחרי רהזמ
 " חלבי בוטבו , ויממז תא םיקיו ,וימחול תא םחליו , וימילשמ
 1 ,ןמא ,וימתוחב םולשהו , וימי

 ..(ת) . ןתונ תווהל וא ,  ןתיל ל"צ (8



 = וקירהו , וימסא וקישה ,וימשג  ורצעי אלו ,

 הזכה ,וובדי םורממו ,ורבאי םורדו םי ,תוארונ ויתורבז
 רורצ ,םיתרמ ץראהו ,םילשורי וילא 0 ? םירצמ והש

 ,וירתס תא ול , וירפסו 9% ךרבא | וינמש י 0
 רזנה ,אלפומה שכחה ,ומעונ ינדעמו ,ומעט ןתנ ,ומשו"

 רזנ רבחה ןתנ ונברו ונומ ,םלכמ לודג ומשו ,זרלועמה
 תאמ , ל'ז קידצה רבחה לאומש ונברו ונרמ דובכ ןב םירבחה
 אריה ,ובתכ םרט , ובבל חלושה ,(י וירהנמ גלפו , וירואמ ק'

 ,יִתֶאְו יתשרחמב ,יתאצב חלצאה ,וינינע לע בישהל בבלה ךרו
 והינבכ ,ןתנ תוכרעמו ,ןתיא יוג לא ,יתלפהו יתרכה האוט
 ,הלקנ רפע ? ייוואמו יתשקב המו ,ייח המו יכנא ימ ז ןתיאו
 ןתיו ,וינוקזו .וירוענ תאטח לעו ,וינוע לע גאוד , הֶלחנו הָיָהְנ
 אוהו ,ןולל זרטנ חרוא ,וינונתתב ,וינדא לע דומעל ,וי 1

 לָשָמְמה תא , ברעתי הביאו ,ברקתי המב .םש רג אוהו יול |
 . ,יתאשנ ילכו ,יתארק קוחרמ תוצע 1 בהזה ןושל תאו , בהרהו <

 ,יתששובתהו יתמלכנ ,ייתאצמ אל הקיתשמ בוטו , יתאציו יתסנכנו <
 זרטלעב ריקו ,יתשלחנ ותארקל זראָצְמּו ,יתשאונ זרָנעממו "

 ,יתשגפ רשא דע ,יחשקב םיאובחמו ,יתששמ ֶועְבו ,יתשש
 רשה , אלפומה םכחה תאמ , םיצחולו םיקחוד , םיצא םישגונב <
 ררועתמ ךמשב ארוקה יולה ןופלח 'רו 'רמ ,תלעהה רספטה <
 ,וניניב דמועה , דאמ הבגו אשנו םורי , ינואגו ינודא , ךב קיזחהל <

. 

 , (ה) "וריצכ טרפו , וריצק טקלו , וריעצ יןלה תרוהיש + ףיסוס גרובְסרטפ י"כב (א



 ,םירבחה רזנ , הניבה רצבמו ,הנובתה רצוא לא
 ,הרונמה תלגו ,הרותה תלהת , םירבדמה שארו
 תשודק תלודג דובכ ןב רבחה ןתנ ונברו ונרמ
 - הוחתשמה תאמ ,ל'ז רבחה לאומש ונברו ונרמ

 יבריב יולה הדוהי ,וינפ תוארל הואתמה ,וינפל

 : .(א ע"נ לאומש

 = ןבאלו , תוסלעתמ ונרוד רזנבו ,  תוססונתמ רזנ ינבא

 | ,רזה אוה ,תוסלקתמ הרקי ןבא לכבו , תוסחיתמ היתש
 | השארה ןבאו ,ולובג לכ ץפח ינבא ,רזעה ןבא לע עבקנה
 ' םימי ,ול ורימ םינרקו ,ולאמשמו ונימימ ןח ינבאו ,ול לעממ
 ' ןתנ ילא אבב ,ררושל ,ררועתא יכ ,ררועא םיאפרו ,ררופא
 | ידי ןיכ ,יבתכמ לטוהו ,יבבל .ישרומ ילע ומהו ,איבנה
 < לע ןתיו ,תודבכבו דובכב ,ינגהנ יכ ,ינגנעו יננע ,יבשחמ
 = , ויתופנצמ ינפנצו , ויתופילח ינפטע , תודעה תאו רזנה תא
 ' ירעש ,וירתכ שבלי ימו ,וירזנ שַבֶחַי ימ- ,ויתופעותב ינפקתו
 | ,קקנחי ,וירחש קשַח יפשנו ,וירוה ףשנ ירהו ,וירעש קדצ
 | לעבו ,םלאי הפ לכו ,ץערי טבש לכו ,ץעיינ ,קקובי הצע לכו
 | , ורבדי אלו םהל הפ ,ורבחי םיריש רשאו ,םלכי םיובד
 | ,וימימ ובזכי אל רוקמ ינפל ,ומרי ןבאָכו ,ומתסנ םהיתוניעמ

 /!א הקלחממ א'כ ריש סע תאזה תרגאה ןל חלק יב הארנ (א



 , ,ו

 , ץצופי שיטפכ .ךלוק דוהו , ךילבנו ךירוגכו .,ךילב /
 - לא יניעו , ךיתורושב לא ינזא , ץצוני שמשכו ,ץצורי ק

 = , ךתרומת היהת ,ךתרפס לא וא ,ךתרות לא יבלו , ךתרוצ | 4
 < ירתסמו , ךיתודוא יקודקד ,ךדפחב ינעידות . שדק :םכינשו |
 רבד יכו , זרושדח ףוסנ טעמ בימי זרז יל דגוה יכ ,ךיחה
 < לא ךתדרב ,זרושק (ףתא ל'צ ילוא) ונתא ץראה ינודא שיאה =
 הצרת דע ,ינממ 6 רבדה ?התמאו , םםיתשלפ זהוכרעמ =
 תרא (ָתּוּבָשַהְו ל"נ) זרובשהו ,ופרע תא ָתּוכְרַה ילוא , ינעידותו 4

 , ךיתוחרא רַשָיַי ךיהלא 'ה . ךילא עיגה המו תיאר המו ,ופעו
 .האר) 'וכו רושימל םישקעמו רואל ךינפל .ךשחמ  זםישיו =

 .(ב בתכמ הלעמל
 , לע ששי ינודא ינפל יתנחת ליפמו זרדותמ ינא דועו ,
 < .תלחתב יתַדַעָיְש םיזווחה לע ימע טפשמב אבי לאו ,ויתודמ

 לפכב םאיבהל םהירחא יתצרו םצבקל ישפנ יתאשנ יכ ,ירבד
 םבזעאו , םשבכל יתלכי אל ,רבדמ ידומל םיארפ ושענו ,ינפר
 = .שחלל זדֶנועו זרע יל ןמדזי ילואו ,זרדשה ינפ לע םירוזפ םישוטנ
 < זבוצילמ ךילא זםחלשאו ,ותפתי ילואו ,ברעה ךמשב םהילע
 .דע ידעל הבר ינודא םולשו ,ילע בוט :םירבדמו ידעב



 םלועל הדוהיו ,תעמשהו תדגהו ,תערוה ךשפנ תאו
 . ךילע םערתהל יל שי םלואו ,דיוד ול הטנ רשא להאה ךותב

 , םינזא תועמשהל ואב יכ , ךיללהמ יעמוש ינפל ינפ תשבוה יב =
 - תונעמ יתענמנו ,ךבישהמ יתדמע טעמכו ,(:םימ ואצמ אלו

 תא וחכשי ןפ ,םינורחאה דיוד ירבד יתארי ילול ,ךבתכמ =
 , םיפצר םהידיב ,םיפרש ויכאלממ יב ועגפי ןפ  ,םינושארה
 םירובגהו יתלפתו יתרכהו ,שפנ ירמ םישנא וירודגמ ינומדקיו
 הרחתא ךיאו .ויריעצ ינופקת הנהו ,ומע ויה אל דיורל רשא
 ךיאו ,ויריבכ ינפל הכרעאו , וירידא םע םחלאו ,ויריבא תא
 ,וירשנ דגנו ,יִלָחר ,ויריפכ חכנו ,ילעוש וירמנ יִנפל ריבעא

 ,עלסה תא ךפהו ,בודה תאו יואה תא הכה הנהו ,ילמנ
 , םינולסב םינולאו ,רימשב רימא עיגפא ךיאו ,עלקה ןבאב =

 , םידטאב םידקשו ,םינושמקב םינומרעו , םישואבב םישורבו
 ןיוקב ,רדו תרחופו ,םינינצב םינינפו ,םימושב םימש ןגדו

 שיאו ,ודי לע יתקזחתהו , ודובכ לע יתחטב םלואו ,רדרדו |.
 אל דיודב םגו ,ךלמב יל תודי רשע יכ ,םכלמב וקבד הדוהי
 ,ועמשנ לוקה ל"צ ילוא) עמשג לבה רבד ףוס .הנה דע יתרבד
 ךממ םיצחה אלהו ,ונלובגב תאב אל המלו ,ונילא תברק יב
 ונתנ , תובבלה לכו ,תושח ךילא ,תושפנה לכ הנהו , האלהו

 לע םערתמ אוהו . תוגלפומ תוחבשת האלמ הריש ה"ירל בתכ: דוד !ר יב הנוובה (ג

 * ותמכח עמשל הקוחר .ץראמ ןילא .ןאב ןהה תומוצעה תולהתה יעמוש ןלאב הז

 שוב י*ר ראשנו , םימ וב ןיא קר רובהו , ןהה תולעמה לב ןב ןיאש ןאצמ םאובבו

 עמשש ינפמ , תוקומע ת|לאש ה"יול בתבש ותבה ןינע כ"ג הזב ללכנו , םלכנו

 + ה"יר לש ןיחבשב רפסל הברמ היהש רוד !ר ירבד

 וריי ווישהו



 רשא , תפלעתמ ריפסו , תפטעתמ ריפואו ,  תפפנתמ א"
 = ידי הבישאו ,והושע לכוי אלו ,והת לע חטוב ,והמכ חקרי
 ןמ ראשנ אל הנהו , תוללוע ילע רצונ , תולפלס לע רצובכ
 ינפו ,ודמע וימימ ילזונ ,דרוט ףלד וליפא ,דרויה לחנה
 המו , ומתענ ויתולזמו , ומתסנ ויתוניעמ ,ודכלתה וימוהת

 < ,רבע ינב לכ יבא םע יברע ברעתי ךיא ,רבה תא ןבתל

 אל םא ינודא ךשפנ יח , ךחינת 'ה חורו , ףֶמישת שדקה ןושל
 יכ יתימדנ יב יל יוא ,ישפנל יתארקו ,ישובל יתערק טעמב
 , ללוזמ רקיו אמטמ רוהט שקבת התאו ,יכנא םיתפש אמט שיא
 סנא אל זר לכו ןומא הלצא היהֶהְו הרות התיִבְר התא םאו
 ,תוירכנ ןושלמ ,  תויתוא לאשתה ,ךתארקל תאצוי ךתרות יכ ךל
 םרטב ,תויח הנָה יכ ,תוירבעה תוירצמכ אל יכ ךתעד אלו
 . ךורעא דע ריעז יל רתכ ,ורמע אל רבשמ תעו ,ודלי ליח
 שפג יאונש חספו רוע םב ,םיקדו םימונצ , םיקר םיזורח ךינפל
 % . , טאלב דיוד לא ורבד ,םהילא רבדאו ,םהילע יתיוצ , דווד
 -' רשא לע םלשא המו ,ינתמדקה רשא לע לוחמי ודסחב אוהו
 = ,תעפג םוימ יכ , תעדוה יתואו , תעגי יב ךדסחכ הנה ,ינתלמג
 <  םישרקו , תעבק םידומע .תעטנ בוט רכזו , תערז בוט םש
 < /,תעלק םיבורכו , תעקת תורתיו ,תעְבְטַה םינֶָראו ,  תעקוה

 י תפטוט ל"צ ילוא (ב



 .ינוברנ דיוד 'ר לא תרגא דוע

 תורימז םיענ דיוד ירישמ יתעמש תורימז ץראה ףנכמ
 , תויצב ךלה יכו ,תוינב דיוד יל דגוה רשא ירחא , לארשי
 תונב הניאצ , תוימוה שארב ארקא , תויפוצ תאז לכב ינעו
 :,ריבר ראוצ לכלו ,דימצ די לכל ,תוילגרמ טוקלל  ,תוילג

 , הדוהיב ףולא םיהלאה תיבב דיגנ דיקפ אוהו ,דיוד ללש הז =

 םישנא תבהאו ,הכופש וילע םישודק חור ,הדועתה  ףֶלאָמו
 תפומו ,(א תויתואה תוא ,  הכולמה ךא ול דועו , הכושמ וילא

 ,םישילשה שאר ינומכתת ,םישמח רשו םינפ אושנ , תוינומדקה
 ןתונו ,ויתולעמב בדגתמה ,וינודא יניעב רקיה ,ויניעב הזבנה

 ימיל .בושיו ,וימי םדקכ שדחל ןוצר יהי  ,ויתולהת םירזל
 הדומה הדוהי ינממ , תומדקל ובישהלו , תומלע וגהנלו , וימולע
 וינודא בוט לכו ,ודי בתכ ינארק .וידבעב ריעצהו ,וידפחל
 ,ןיבא אלו יתעמש ינאו ,יתרעפ שוקלמל יפו ,יתרענתהו ,ודיב
 ,םיקימעמ תוצע ,  תוארונ ויתובשחמו ,ל ויתורבד יב
 ןיא ףא עדוי ונתא אלו ,םיקיתע םירבדהו , םיקיתממ . תודוסו
 ינָפָרְג ,רבעו ףטשו ,רַבְנו הדוהיב ףלח ןדריה ןואג ,עמוש
 ןַתְָנ .דיוד דיב ןיא ברחו , ןושלב יִנָכִיו , ןושיפ ינפפא ,ןושיק
 ןזא לע ,תרגאה תארקנו ,רפס עדי אל רשא לע רפסה

 ן םודיתעה םיִנמְזל ל"ר (א



 | יבכוכ יכ ףתמכחמ ןיבתו , םהינופצמ רוקחתו , מה
 רבג .ןויבצלו ,וארקנ םשב םלכ ,םהילע םיהובגו , םהיליפבו
 .ןיא המואמו , םהל ןיא הוקתו הָוַאו , םהינוק ןוצר תושעל םיאורב
 פח (לאו ל'צ) לכו ,וחילציו ועישרי םמות יפל ,םהידיב
 .ףעומ ,םִינְבָאכ ץצורמ ,םימשב רזוח לגלגו ,וחיגשי אל שונא
 ה יב ,וחלוש ןוצר תושעל ,וחוכנ ךלוה ,ףחדנו זפחנ ,ףעיב
 = , תאלמלו ריפחהל , תולעהלו דירוהל ,וחורו והחלש םיהלא
 לכהו ,תולבלו 6% , תולחלו תואפרל , תולגלו .ריתפהל
 < םימותס , םימיה יזרו ,'ה רבד תא תאלמל ,'ה דימ בתכב
 < םולחכו ,רתוה אל רשא רשקכ ,םימולעו םיסוכמ ,םימותחו
 םולחכו ,םידרויו םילוע , םידחא שונא ימיו , רתפנ אל רשא
 < םידקפנ םיתע וייואמו ,םייולת וייחו ,םייונמ וימי ,םירדונ
 םיסנכתמ , םיעגונו םיקחוד .םיעסונו םינכוש , םייוצמ םיתעו
 הז ,ודומעי אל הערה ימיו ,ורובעי הבוטה ימי , םיערתשמו
 ,אָשַנֶמ הזו אשונ הז ,(י הָשַעְמ הוו השוע הז , אצוי הזו סנכנ
 .אל יכ ,רחמ תרצל בצעתהל ןיאו ,רחמ םויב ללהתהל ןיא
 .תעד האילפ ,םוי דלי המ עדנ

 . (י"כב .רסח ךליאו ןאכמ)

 + רועימ ןינע (א



, 

 יולה הרוהי יבר

 , הננע וילע ןובשתו ,לפרע וילע ןובשיו , לפא והחקי אוהה םויה =
 לכמ יב ,ומחנל וציאת לא (ומע) יִבידנ ,הנש ימיב דחי לאו | <

 ןיאו ,אצמ אל החונמ ,אצי רשא לכבו ,וירוגמ ואב ,וירבע
 הינאתו , תולגב תולבא ,ובואכמכ בואכמ ןיאו ,ובבלב םותמ =

 , ותבצממ ררוה ,םיקוחר םייאב ,םיקזח ןירוסיו , הירכנ ץראב
 ,ותלחות הכשמנו ,ותדלומ ץראמ רדַדושו ,ותרבחממ דרפנו <

 וישעמו , ויכלהמ ושקונו ,ויכרד ושקענו ,ותבשחמ הכפהנו
 ,תרדוחה איה ,תרחא דועו תאז .עיגרה .אל םיוגבו , עירפה
 ּוברא ,ויברק ךותבו ,ויבירחמ ומק ,ויביבסמ יכ , תרהמנהו הרמה
 עלצל ,םינטק םילעוש ,ויחידמ ואצי ,ויחטבמ תיבמו ,ויבראמ
 ,ומד וצצמו , מצע ומרגו ,ומעז וררועו , ומרכ וללוע , םינוכנ
 .ףךרבמ 'ה םש יהי ,חקל 'הו ןתנ 'ה ,זמיענ ּוררָמּ

 יניע ךילע ,לארשיב לודגו רש , לארשי בכר יבא יבא
 התא לודג ,ךיניעב התא ןוטק םא ,לארשי השעי המ תעדל ,לארשי
 רשא םיבר ,ךנכשמ זע םורמכו ,ךינחמ ןתיא רוצבו  ,ךינינעב

 תולשוכ םיכרבו , תקזח תופר םידיו ,תחכוה רשא םימוצעו ,תרפי :
 | | הירא בָלַה ,תלהבנ יכ ךל המו , תלשחנ עודמ התעו ,תצמא .

 | .  לובי קזח רוצו , לופי לולת רה וא ; הָפְרֶת ריפכ שפנ םא ,סמי
 |[ | ,ואטחתיו םימיב רַעְגו , ךפצקו ךמעז רסהו ,ךפא תורבע ץפה |. =

 . = ,םצפנת רצוי ילככו ,םציפת ךתקדצ ,ּואְכִדַו תוערה לע עירהו
 [ |  רתכ ךל בר , הרמ שפנב בירעתו םיכשתו ,הרצ םויב הפרתת ךיא
 , תונכומ ןָדעְּב /תונחמו , ארומו סַחָי .תרטע ךל ידו , הרותה
 ןיידעו ,תונחלש ינשל וכז רשא םה טעמו ,תונופצ חצנ תומיענו
 חנה .םימחרה ןמ שאיתהל בוט אלו ,םימיה לע םערתהל ןיא
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 : ךיתוניעממ םםיאצויה םםייחה כימה לק לא ית זדחונמ =
 תעו .םיאצוי המה שדקמה ןמ יכ ךליגכ רשא םימכחה ?רונועמ
 רפכו םשאכ הזה רוחבה יניעב היהא לאו ךיניעב ישפנ אג רקית
 .וילע בוט רבדי 'הו ילע בוט רָּבִדְו הגרפכי םכח שיאו ידעב וינפ
 , ומוקמ לא םולש והאיביו ומולש תא הנע |

 ג

 . ל"נה ינוברנ דיוד 'ר לא

 ,'וגו לדחי לדחהו עמשי עמושה 'וגו יל דגוה זרשק תוזח
 = = , המזמהו , הממוש תבשוי , המכחה יכ ,הינאכ תרעוס , היכובו | תרדוק , הימוה ישפנו ,יתחנ אלו יתטקש אל ,יתחנאנו יתעמש =

 == ,ורחפ ץראלו ,ורגח קשו ,ורהמנ הרותה יכלמו , המלאנ לחרכ
 , (םימרח ושרפו , םימקב ומק רשא ,םימיה ןעמל ,ורצע אל חכו
 , (בימר וליפשהו ,זבימעז וברקו ,םימיענ וקחְרו , םימימת ודכלו
 ,החשממ בורכ חשהו ,דָבָּכ חַלָפו די חלש ןמזו ,םימורמ ורידקהו

 דע אבו ,זביבכוכה ןמו אבצה ןמ זרצרא לָּפַַו ,םיבעל עיגהו =
 ןיעו , העעורתה ץראו , העומש האב ,יבש ינממ ּבֶשַיַ ,יבצה
 ' הָדַמו , הָעַרָפ שארו , העבָש םירורממו ,הַערָי ישפנו ,העמָד
 , לפש הובגו , לפא רואמו , לפנ לליהל . העבק דפסמו , הערק
 = ,ופשנ יבכוכ וכשחו ,ופשר ךעדו ,ופס בָרֶה יכ לבאתה ףלמהו
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 / ינוריכזהו , ינוריבשה , םיתוח \ ךיכהא שאו , םיתוש / ךיבהואו םויה
 = , זרודידי יתרבחו ,זרודיגנ. יתרבדו ,יתררושו , יתררועתה 7

 "| חקרתו ,ותחנמ הקת ךדפחב התאו , תודומח שיא לע יתכמסנו
 | .ותחשַמ חלסתו , ותחשמ |

 ב

 לע הבושתל אנוברנמ ףסוי ןב דוד 'רל בתבממ
 רמ ויויכממ םכח רוחב לאשש המכח תולאש

 .('ד בתכמ הטמל האר) יולה הדוהי

 יתמלעתה יכ לע יתמלאנו יתממודו יתמלכנו יתשוב ינודא
 הניבה רנ ןובנהו םכחה םיענה רוחבה תאמ תרגושמה לע בישהל
 יל הנוכתנ אל יכ םיהלא הרזעי דיוד הנח תירק הנוברנמ רשא
 ותשקב תא תושעל ןכש לבו ובתכמ לא רבד ובישהל יאנפ תעש
 יב רבודמ זרודבכנו זרולודג ילע ורבדו זרולילע ונכתנ רבכשב
 - רבד לכל םינימאמה וברו יללהמב םביבזכמה וברו לאל חבש
 | ינא ןכבו . עדא אלו רעב ינאו עדרדו לכלכ תמכח ינממ ושקביו
 - ילבהב הלילה ןמ אלו םויה ןמ (אל) הניאש העשב וליפא קסעתמ

 < םיקנע היבשויו הלודג ריעהו םהל אופרל לכוי אל אוהו תואופר -
 < .ותולכב םא יכ וינודא לא דבע הצרתי המבו םישק םינודא םהו 7

 = זרא ונאפרו :בהיודמ זרואפרב ויתונש זרולבבו םכהיצפחב ויתומי /
 == תובס ביטהל וינפלמ יתלאשו יהלאמ יתשקבו התפרנ אלו לבב -



 , וינומטמ זרא רופיו , דיתעה רימעהל , דימתה ריסי ותונתונ
 < ןהארמ ,וימעל בוט שורדב ,וימי זרא הלביו ,וינדא .ןוצר
 .. םיהלא רבדב שיא לאשי רשאכ ותצעו ,זביהלא ינפ ?רוארמ

 ויערמו , ינועיגה ויכזנגו , ינועיבשה וימענמו  ,ינועיגפה ויבאלמ
 ויעגי יחבשו ,רופסלמ םבידבכ ידי ,ינועידוה ויִעַדָמו : ילוא)
 , ךינינע ידיגנו , ךנושל ינליאשה , ךיניעב ןח יתאצמ םא ,רפסלמ
 לומגל ,ךינפלמ חבש רבד אצי ,ךיננע חירטהו , ךינינפמ ינקינעהו
 ,ורועב ידש היהיו , ורזנ ץיצי ,ויתובידנמ טעמו , ויתובוט תצקמ
 אלו שדקב הלעמו ,הרקי ויגיעב ךשפנו ,הרתי ולצא ךתלעמו

 שיאבי אלו ,דירומ אלו הלעמ אל וינזאב ןגרנה רבדו ,דירומ =
 , דירחי אל בכושו ,דירפי אל בהואו , חטוב שיערי אלו ,חיר

 ? ךתלעמב עדי אל ימו .זביבר ךינפ ולחו , דירחמ ןיאו זרצברו =
 ימו ,ךב ןיא םומו ,ָךלְּכ בהזו , בהזל רוכהו ףסכל ףרצמה אוהו =
 ,ןיידה םַש םהל ?ךילא ךורעי וא ,ךלישמי ,ךליגכ רשא םינקזה ןמ <
 אלו ,םימ לזונ לכ אל ,ןיעמה התאו תורובה םהו ,ןינעה ךלו =
 ,ןרוא לכמ אלו ,ןרהא | דלי ןורָה לכמ אלו , םימש להא לכ =

 רשו ,והנשמ תויהל ךל התאיו ,הכולמה ול התאי .ןרות השעָנ <
 ,םםימפה תרטקב אלא בהזה חבזמ זםיכנחמ ןיאו ,והנחמ אבצ
 דימצי לאה .(ךתּורישב :ילוא) ,ךתרישב ללהתיו , ותָרָשַמב ללהתת
 יעותעתו ,ןיי יעושעשל טעמכ בושגו ,םכתמכח דימתיו , םכתַרָשָמ <
 , ןםירישה זרתאו ינא רוכז יכ , ןיא בלו זרבהא זרונקל ,ןיע
 תלאשו ,ופע רשא ילול ,ופי המ ,םירוענה ימיב ,םירבוחמה =

 ןמ קנו .?רורענה ןמ רוענ בלהו ,ןב ומכ זרושעהל ,ןכתיה =
 יהיו . וביבר לזי אלו , וביבש הגי אלו ,וביבס טיבי ,זרורחשה =



 1 , יי

 17 יא .,5-רה העל כוהל 2

 "= אל יתומזמ ידלי ,'המ ןוזח ואצמ אלו ,ינויער ודבא .רופתו

 | ויהיו ,ירקב ימע וכלה יכ ,םיתישע יכ יתמחנ יכ ,םיתאצמ
 , םהינזא ומטאו ,םהיניע ּומְּצַעַ ,םהינפ וזעה .ירמה .תיבכ
 | יתכרדו ,יתשר יתשרפ ,םהינפל םישת רשא םיטפשפה הלאו
 . לפכב זכאיבהל ,ינוצר לא םםתוא ךושמל ,יתא שיא ןיאו , יתשק
 ץר הנהו ,םהילע םיבכור ךל תתל ,זכהילא ךמשב ארקאו . ינפר
 זכויה רוסאָו ? אבני אל ימו ,ץרפנ ןוזחה רבכ יכ - ,ץר תארקל
 יכ ,ינוגי תא ,ינודאל עידואו , ךמוקמ רחשלו ךמולש שורדל
 אלו והיתהשקב ,והיתרכז רשאכו , והיתבהא ירחא ,והיתבזע
 זרותעהו ,תויִליְל זרולילהו ,זבימיא בימיה יל וכפהנ ,והיתאצמ .

 , ינופנצ רודכו ,ינופפא זביריעשהו , ינופכת םביָדָשהו , תיתעבְמ
 , ינופררו , ינופדה רשא ירחא , ינופרשו טעמ דועו , ינופרצ רוכבו
 , יעטנ תנג ,יעושעש ךבתכ ילול , ינופרג לחנכו , ינופרט לחשכו
 , יעיבג יקתממ , יעדוימו יבורקו , יערו יחא המה ,יערז סדרפז
 ביבס םירובג םישש , יעורז וזופיו ,יעגרל םארקא , יעוצי ימענמו
 ,ייתמהנו , יתמחנתה טעמכו , ישפג יבישמו ,יִשֶא יּבַבְמ ,יתטמל
 רוצע יבלו ?רוחָש ימ זרותשל םירצמ ךרדל יל המ ,יתמאנו
 .  ,יתקבד רשא רע ,יתקחרה דודנו ,יתקפאתה םלואו ,רוחאל בוזעו
 , םילפכ ילפכ ,!םיניעה ואריו , םירצמ אבאו ,יתקשח רשא ירחא
 | ,  םבידיגנה דיגנו םירשה רש דובב לצא , םינזאה ועמש רשאמ

 שיא יתיאר . יניע התאר רקי לכ , תודידיה ןכשמו , תודיגנה ןיעמ

 וםע בוטו ,!םישודק םכע ןמאנ ,תודיחב אלו הארמב ,?רודומח
 . אוה לבא , תונחלש יתשל הכוזו ,הרותו הלודנ ףסוא , םישנא

- 



 היהי רשא לא ,חופתה חירכ וחיר ,חושמ שדק תחשמ
 תאו ,ריכזה הנובל תרכזאו ,ריבעה רבוע רומ ,חורה 1

 ; ריפפו רקי םהשב ,ריפוא םתכב הלָסי אל ,ריכה אל ויחא <
 תראפת ,שיבגו תומארב םיאלוסמ , שישרתב םיאלוממ וירוט -
 ירח ,םילשמ יוות ,םינורהשה דוהו ,םיסיבשהו ,םיסכעה =
 םיִניִעַמ / םשמ ואצי רשא , םשרש חותפ לכשה יִמ לא ,םיִלָלַהִמ <
 אבצה ןמו ,םיבונג רוא ירואממ םינינעו , םיבואש קחש ילזונמ =
 עיקרה ןמ ויעוקרו ,םיבוצק רחשה ןמ וירוט ,םיבכוכה ןמָו
 ,והומייק וינויערו , והומקר ובל יכרעמ , םיבותכב המהו ,םיבוצח =

 ויתועבצאו , והוגרא ויבשחמו ,והוצבש ויממזו ,והוצבק ויתוצעומו
 ,הלְדג להא , הלחת ול הטג . והושע רבכ רשא תא ,והובתב =

 רירפש ול  ביצהו ,הנובת ןוירפא ול השע ,הלהתב ויתורצח
 רינינעו ,  םםירבגתמ | ויניעמ . הנוכתל זרצק ןיאו ,  זדנומא
 שדקמ ,זםיאצוי קדמה שדקמה ןמו ,זבירבדמה זכה ,זםירבחתמ =
 'דג 'בב אוה ,'ה דובכ וילע ןכש יכ ,ינומא לבל טעמ =

 ,הלועמה רבחה ןרהא 'רו 'רמ תראפת תריפצ תרדה תרקי 'דק
 תראפת ,רסומה יבא ,רספטה ,רשה , אלפומה ןיידה '
 , ארבפל ארוהנו , הורותל הרוא .םיובדמה שאר , םירבחה <

 . המזמה שֶרִתו ,המכחה שרש , ארומל דעפמו ,דומלחל דומעו
 .םינשוש תגורע , םינמענ עטנ , רפש ירמא ןתונה ,רפכה לוכ
 ,םיהלא ןג ןדעב ,םיהובגה םיזרא , תראפת תרטע , תרדא |

 ןכשמו ,תודומחה ןַכ ,יתבשיו יתדמח ולצב , יתבאת וירפ םעונל =
 ,יטלקמ ריעו , יטבמ הכ הנה . תודי רשע ךלמב ילו , תודועתה =
 רואל איצוהל , יִטְּכְעָמ רשיל , יטלפמ וילא ,יטאל הלהנתא ינאו



 .ד הקלחמ

 .םיבתכמ

 א

 | אבומה לוק יפי ריש םע ןרהא יר רבחה לא הבושה
 | . ו"כ ןמיס 'א הקלחמב

 , וניניע דמחמ לא ,תרתעו םולשב , תרגאה לבות
 , ונרומ רורצ : , וננושל קתמו  ,ונינזא םענו

 'רו 'רמ ,ונצרא דובכ , ונצפח ,ונרויו ונשוקלמ
 'בכ ןב ,אלפומה ןיידה , הלועמה רבחה ןרהא
 וועמה ,לודגה רשה תראפת תריפצ 'דק 'דג
 , הלועמה אפורה ,אלפומה םכחה ,לודגמה
 ,ותלהתב ללהתמה תאמ ,ה"בצנת העושי 'רו 'רמ
 ,ומולשל לאושה ,ומשב ארוקה ,ותלודגב לדגתמהו
 .ע"נ לאומש 'ריב יולה הדוהי , ומוקמ לא ףאושה

 .'וגו ישפנ הבהאש תא יתשקב תולילב יבכשמ לע
 דועו , רומה רה לא יל ךלא ,רמאל יבל םע ינא יתרבד
 | . ,חולש בתכמ ידיל הנא םיהלאהו ,רבדל הלכא םרט , רבדמ

 1 [ יל" םילכור תורצואמ ,  חוקר םימולש יסדהב ,חור יפַנכ לע

. 



 תוגּופצַהְו תויולגַה = ומונע םָּב רָפּכְ
 ויל פנכ שיָפְו = = ויִלְּבא תֶא חו

 תּונוחְּבַה ויָתּיְחַאְו = ויְלָא םיִמָחְרְב הָנְפַיְו
 וִבָאְלַּ יִבוּכ ןיב = = ּויָבלהִמ תֶא מ ,ג

 . תּוּנָאָש תּוחּונְמְבּו = ויָכְַעִמ יש לְּב

, 6 
 ,יולה י"רמ .(* םרבא וניבר תבצמ לע

 זסָמְטְש יִמ תעְמּוה עריה
 ! סֶכָפַה יִמ תּבָבְלַה וע

 םיִכָגְר ךוה םֶרואָמ אוה םֶכָפַה
 םֶבותְּבהַמ םיִכְנְר ּועַָי אלו

 רָשָיְו ספ לּודְנְו רש םֶכתְּב
 .םֶכָחְו ןובָנ שיִאְ לאָה ארי

 כ

 ףפמָאק תוועה

 .:, שושרְתה רקס | תא ע"ָבסרה דתי ןל רשא רואפ ןכ םהרבא 'ר אוה



 רי וימשַאְרַכ א = = דַרָפְס תּואָג רט
 תנָּבִמּו םיִנָּבִמ דָרפְמ רַאָשיו

 הָצְקְבִנ הָמיִּב מָּכ |. העְבְרַא םיִחא כ
 תונּפ עַבְרַאְּב הָעְגְנְו הָעָסֶנ יא םּור

 ץֶרָח םיּב תֶרִָא | ץֶרָא לֶא םֶביִלְשַהְ
 תנְבְלְורודְגְל ןיַארָשַא | .ץֶרֶּפ םֶהָּב ץֶרֶפּו

 םֶריִבְעֶה .םיִרָעָלְו םֶריִע הָנְּבִמ סַבֶה
 תנע תור תיִבְּב | םֶצִּדַא תֶא שמ

 םיִאְלְכ תב ןֶבּשְּב = םיִאובְחְמב ּוהּורְמַא
 תונָמָאְג תּכַמְמּו םאולַחִַמ קענצ

 רַפּוסְו םֶכָח הָיַא רֶפּכ לּכָשָא היא
 תניִנְנָּב ויָתוחיִשְו רָפָש יִרְמִא ןַמנְ

 םיִשידְקּב בָרָעְהִמ | םיִשיִשיִו םיִנקְז רַאָ
 תזנומא רמוש ןָמָאָנ = םיִשְנַא םעו יי םע

 לֶאָה תוצְרַאָה דוהְו | לאְרְשָי תרְמְ םיִעָנ
 תּונּובָּתַה דַמְחַמּו = לָאָה תַרהְּב קיִוַחַמּ

 רַאְָשָי םּורע רודו | רָאְבִי יִמ ויָמּותָמ
 תינושְלַבּו יוגב | רַאָפְִי ימְּב ויָרחַא

 ורוד ןוטב ןֶבָא = יִחְכּו םעָה ריִבִ
 תנע ויִלע ןיִּכָשַָהְו רזא תֶא לֶא םַחָס

 יִתְרְִמּו ירהס רואמ !יִמֶא הָשמ הָשמ
 תויָנמְדְה םיִנָשמ יִתְרַז הגנו יִרְגו

 ףסֶכָא ותּומדְל ףַמייְּב ףסונ יִבָאּכ
 תונומחל טיִּבַא אלו ףפָשַא יִּכ יִלָלַא

 ףס הָרְמ שפנו ףסָאְג  םֶמְקְנשָחְּב
 תור הָנאַבֶּמ לַא = ףפְו עדְגְנ רָשא םיְ

- 



 ..ג"סתת , יסאפלא קחצי 'ר תומ לע הניק
 ושער ל יעָס םּיִּב םיָה | א

 ושָנָפ ָךְב לָאָה יִבָאְלִמ יִכ | =
 ָךְבְל תּוחּולְּב הָרְות ּובְְּכִיַ ב

 ושָכָמ ל ָהיֶרֶתְכ יִבְו
 רומעל םיִנובְנ מכ ּורְצִע אל ג

 .ּושרֶד ֶמִמ תונובח ילּול

 טנ .

 , ארוע ןבא השמ ןורה-ובא תומ לע
 הָנֶמיִהְתּו תוננאש = הָעּבְבִמ תאזָכ ילע ,א

 תגְמְב הָנָעִרְקִתַו  הָנאָשְּת רַמ דָפְסִמּו
 הָנּופ תוָעָמְדְל ןיַא | הָנּתַה תאָכ ילע ,ב |"
 תּונְנֶמ בל לָבְב הָנֶאְּד שָפְג לָּבְבּ 3
 רקע בל לָכְו רקָעָג | רֶקְי רֶדָא תַדְבַא לע ,גנ 7
 תונּושיִא ךיִשַח רקג ןע. לָכְ 1

 ויָתדיִחְו ויִתְציִלְמּו = ויָמדיִדְי ילעב וש ד
 תוגיקה רֶּפַמ לע. = ויְמדא תֶא ּובְחְכְ

 דָנְסִמּו רֶצעְמְּב ןכְש רג רֶשָא חֶכְָא ריִבג ,ה
 רּונוגוַהו תּוחְנָאָה | = רָגּוא םיִעַב תַפַמְ

 הָחְנָצ תוצוח לָכְבּו  הָחְרַה שאו לָּכ לע ו
 תינָיָעַמ םָיניִעְו הָחְנַא יִהְּת הָחְנַהְו :

 ורקְפִמ לע ּורְפְס | ודוה וזהו ןודא יוהו
 ז ּנָעְל ורָּבַחְהַה | ירּורְמ לע תַּחְלו



 - איִשָחְ יִַחְל תגורע ךות הֶאְרַה םַאְ
 - ₪ איִשַָלְְלויתְמַש אלה אָריִתְלַאהֶשג

 = םיִרְמַא לָא ןָנא הָנִת ריקי ןַב הָנְת
 םירְרְחִמ ןח תַבְצ סָביהֶנְהַפ רָשַא

 | םיִִמַא ןיּבְמ הָיִכ ןרִַפ
 < 1( יִשְפִנְב ּוהּדְפֶא יִבָצ ליחוא יִתְמְל

 "? יִשאַרְל תַחָּפ ולאַמָש הֶאְרֶא יִַתְמ

 זנ

 ,הדוהי ומש רשא שיא תלכ לע יולה י"ר
 , ומצעב ררושמה אוה המודמבו

 : הָרְובּכ שָרָע ּואָר הָפִח ואְר א
 | הריאה םיִבָמֶא תֶליְִ

 הָחְְְל הָמָלָש אָבָש תַכְלמ רּובְּכ ,ב
 | הָריִחְב כָּל אבָה איה

 ּ רּוג תיִבָּב רּוגָי יִבָצ יִמ :רַמאתו ₪

 1 ? הָרְרַח ויִלַע אלָו רּוגָי אלו
 הָיְבְצַה ףא אלַה א ּהָחּוא ּונע | ,ד

 .הָדּוהְי הָיְרַא רּוגָל תאְבּוה רֶשָא

 ל"דשר תוועה

 . שחנל המודה רעש לתלת (א

 .ךתקושת שא ריעבהל הגוובה ןאבו ץ ינאישה שחנה ןינעמ (ב

 ,ושפנ ןוירפ ישפנ ןתא ותוא יתבהא בורמ רשא יבצ (ג



 ורּואָמ שָמָי אל רָשֶא שָמָשַה ּואְר
 ורְדַה ליָלְו םּויָב תּובָשַי אל רָשַא
 ל לעמ ףיקשיו עיַי םּיב

 ישּובְָל רוא הָטְטַ ֶּב :זל אָרְקִי ו =
 יִשֶמָשְו יִרָהַס רזא תילע לֶאְשָא אל ֶּב

 הָנְדְעְל רוב תַיִפָע הָבְש ףסייּ
 הָנֶמְל ּהָל אוה םַג אּוהו איה ּוקְלֶח תָעָמ
 הָנְהְב לע וב הָאְגַתְו (א מאת הָיול

 ישּומּ יִלָחַמ תיִב יִנָּב ויָלע ּואְנקְי
 ישאר ןַמ תְֶנָל אּוהְו םֶלְּכ שאר יִנָא

 ךְוסְב אַבְל שָמָשְו רמְמַמ הָנְבְל
 ְּיָל הָנא םיִהְלֶא ןח תָלָיְּ
 :ָךְוצְל רֶפְש יִרָמְּב  קיִלָתּפ הָנשְל

 ישָמו יִנָש יִשּובְל שָמְעַה יִנַא
 ישְבדְו ירע יִמָשְּב ןורְתַו רוע יל

 סיִנָדִע , ינְךע ,תָנגֶּב ּוחְמְצ : יִדיִדָי
 םיִנּותנ ָךְל םָה םיִנּוהְנ םֶיַדָש יִנָש
 םיִנוכְנ הָגַה ָךֶדָיָל הָנְמְל םיהְ

 ל'דשר תוועה
 ותאצמ רשאכ בר ללש אצומכ כ'חא יתחמשו ? ףסויל וימאת הכו ומויס תוהו
 , (אציא לאקו) "דוע רמאו, קר ןילע םשרנ אל רשא ש'צ ןמיס יב תעדה הפי

 הטרקהכ קר םרוקה רשא ,ירקעה רישה אוה אוה ,םרוקהמ קוחרו ררפנ רמוע
 + ףסוי וסש יול ןתחל השענש רוריבב הארנ וכותמ הנה יכ ,

 , הנוהכה לע האגתמו תראפתמ איה ובו ,*וכו הבש ףסויב : תרמוא

 , אישהל דע וכו שמשה ינא תרמואה איהו , רמאנ הלכה לע קילחת הנ



.1 
 רט הגמ לח ₪ 5 (א םיִּכָח =

 = םיעוש עַטַמ ביִדָנ תיִבָּב םיִעָר ּורְכַשְו םידוד ּותֶש ,ה
 יןָיָי םיִריזנַה וקשה םיִעּושַעַשְְּ תַחְמָשְבּו :

 ונ
 ,שגימ ןב יולה ףסוי 'ר יאושנל

 רה יד ןיִא רקד לב = רַהָסְל שָמָש הָלעְבִג א
 ףַמּוהְיְּב תּודעְו תוא רהזו רָאָפְּב ואְָפִנ

 ויָתולָעמ זע ןורֶתיו = ויָמּודְלוה "תַלַהִת רוה .ב
 ףַסייִו בקְעַי יִנָבַמ = ויָתיבַא טָבַש ןורְיִּ

 תומקר הָניֶאְבִּת ךְל תומיִנּפ למ תנְּבַמ .ג
 ףְֶכְו בָהָנ ילתנ תומאָרְו ָּפִמ ורק

 םיִבָהָאָה תַלחְל ב5 םיִבָנִע יִמָדָּב ּוכְּסס חד
 :(בָּסויְלּורכאתהכְו ,ריש = םיִבָרְע םיִרָש ושדמ

 שיש םיִרְאָה ינָש ןיִּב הֶלע אלַה | (*
 ישובו ךֶרוא רונָפְל יִפְסִא הָנבל

 ל"דשר תוועה
 הש ןואגה תעדל ןווכתנש הארג ךידוד םיבוט יכ הז רחא ורמאבו , תוקישגל זמרו (א

 . ןושלה תחתש רירה םידוד ארקנש , םירישה ריש תלחתב ע"בארה 8

 לשהו ,לחר לש הנב אוה ינשה ףסוי , לארשי תסנבל יונכ אוה ןושארה ףסוהי (ב
 . ןתחה םש

 חי ךיא יכ , םדוקה רישה ןמ רַפח  רקעה יתוארב | ,יִכרְקב ישָפנ המגע הלחתפ (*



 םיעוש רקממ אב עפ יִנָש ו
 ' םיִעָרָמּו סיִרְבִחִל = םיִעּושעַשְל םֶתְרְבֶח

 , יי יקַרמּב םיִתְוש

 :ןיִרַפַאְו שדקב לע ןּויְבָא סע. חַמָשַי ןָּב |
 ןויָצ יי .בּושְכּו ןיילע לָצְב בש ם*

 צב ןוצ הָאְר
 רִּבָמ תּולַעַהְל ריִסא רבָעָי ויִנָפְל וּכָלַס ,

 ריב ולָאג ץקיו יבש ולע תטמו

 יןוימ ןָערְתְמ

 הנ

 , הנותחל ןכ ומכ
 '(א ןיָמ אלו תַרּובְשו ןיעה פי יפה < 1

 (גיִלָשָמ תּובָבְל יִלְע טַאְלּ ? יִלָוַה הָנָא הָפָיַה 4
 ? ןָיָע הָאְרַמְּב ּיאָטְהֶש = (ִלְבִּת םֶתאטַה לעת

 1 < מפ תֶא יִכְשִחְמהמ = ףיַאְרְמתֶא יִאְרַ אָו ב
 , ?ןִיע עַּבְָשִמ אל ָךפְמ ףועח הב חלב

 ₪ הע  תידע ךַרֶאָפְס  תְל ריפס תנְכל ןב ג
 ז ןיעְה םֶתְש רֶבָגַה ףיְפימיִּבהְל ומי אל יא .

 ל"דשר תוועה 1
 + הרובשב תיארנו , םוראו חצ הונפ האי

 . ירזכאו ץירע לש\מכ אלו , תחנב תובבלה לע הכולפ +

 יריתפתו ךיאימ יִעְנְמְתַה רמולכ , כ"חא םירכזנה ךינפו ךיארמל רזוח אוהו , יע

 ? ןיעה -- סרקס ואטחש המ שנעל ,םיאורה ןמ ד

 ; ךידע אות ךראת וכ , סורל תָכירצ ,



 א ורָשִאיַו הָרָאָת וחי
 ורָמָא ּהָתְונ םָחזַחּב ג

 , 0 םרְמְּב הָמּוקְמ שי

 י הָבֶשַי סַדָה יִלָחִא (:.+ ++ תיִבְבּו
(:< 

 .הנותחל דוע

 ./ םיִמָשְּב שר פדה תַנּולְמ א
 םיִמואָת לוב הָיְבְצ יִמאָתְ

 םיִביִצְנ רָטחַו םיִביִדְנ רָצְנְל ב
 םיִמיִעְנ הָּפ לָבְּב םיִבּוהַא בל לָכְל

 4 תומאָרְו שיִבְגְו תומקר תַלְתַמ ה ,ג
 | םיִמָלִע רַחְבְמְל תומלע רַחְבְמּ ,

 3 םיִמְסְק םָהיִלְ םיִמָזנַה םגְו ,ד
 ] (ג םיִמְלש ותְלְבְל םֶתייִה ִתְלְבְל

 ,' דנ
 , הנותחל אוה םג

 | ל ילע תֶרפ ב ןיָע הפו תרפ ןּב
 םיִבָהֶא יִרִש .ךֶרְודְל םיִכְרְק הָנָש הָרְפְע א ,א

 = שיבוט יִכָנ תא בוט יִּכ םיִביְִ תל בוָדְנ אב
 מ ףיָדוד

 ל"דשר תוועה
 . הורשאיו תונב הואר ןמ (א
 -,םיִבְְר ילואו , םיָבּורְּכ וא , םיִביִצְג ילוא ,תחא הבת הרפח ןאכ (ב

 8 הבשיו רמוח יתבב ןובשל הרריו םורמב המוקמ הבזע שיע : תנובה
 ,רתסא איה הפדה תיִבְב רמולב

 יי" בדקי םאו ,ןתחל קו םולשב סניא םימזגה , ונתא םה םימלש ןושלמ (ג
 ,ל"ג ןכ , םיפושכו םימסק םתילע שי ולאב ,והוקיזי ,התוא
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 ,רתפא המשש הלכל םדוקה ומכ אוהש

 הָפָשָנ הָפִַה לע פדהה ןֶפ א
 הָּבַהַא יִלָח הָָפְר םיִבָהַא מור |

 הֶרְבִע םיִמָשְּב תוגורע. תוגיִג .ב

 הֶרְתָש הָחְנֶמְּב םיִאְבְצ יפו
 הָרְכִּד םֶהיִנֶש בל יל טאְלּו

 הָבְחְּב םָהיִלַא תודידוה רו
 1 הָבְרִ סֶרְנְַל תע םיִבָהָאְגִַה <

 העְקְבְג רַמְשְּב הָלְיִנֶמ ָּךָל אה ג
 הֶעְרֶגְנ אל איָהְו רוא ל ןַמָּת

 הָעָטְנ םיִהלֶאָה ןגְּב ןֶכֶא |
 הָבְצִח רמו הָרְקָי ןֶבָא

 הָכָאָש רק יִנְָנמ .םיִביִדְג ריקְּמִמ
 : בל לגו יִָמִמ הָרַע ח,ד <
 ְבסְמִּב הֶאְר םיקוחר תנוי |[
 ָףכ הָגְקֶת ריִשְב דל אהד ||
 הָבְצִנ ךָעִמְו לע רָשַא לש |"
 אָבְמּו אָבְש יִלְכִר םיִביִשְמ יש הל א

 ורָשְקִנ היפ ןומ בבל ,ה =

 ל"דשו תוועה

 = ,רשנה הארי רשאב



 יִנָּפ חַכנ דָמּוע ל רּובָּב תָמְלְו
 םיִשָי לאילע נּוחְטְבּו ותער תַבַהַאְּב הַמְשָיַו

 וילע קָפִרְמַתְ הָבָהַאָּב = ּוהָרְיִעִת ןָחַה תלעָיְו .ג
 ויָלָהא בֶרְקְּב הָיְבְצ הָלֶשִמְנ | הָמְמְדאיִהיִכַה :

 | יִלָחָנב הֶאְטָחְ שַבְְּו וב םֶשְּב תַגּורַעַּב :
 , (א םיִסיִבְש הָתְשע הָיְַימּ תימקה הָשְבְל הָלְכָשִמ 2
 == הָּמַח םע רַהָס רָבַחְ ומ אָצ ינְּ .ד 8

 || הָמַח הֶנּי ימְּכ ודְְנְּ ודְבעְל רע תושעלו ' א

 הָמִש הָיְהִי יינ = םיִדָמַא ּויָהִיְו ודמי
 | םושע הָּטַה רֶשָאלָּ תֶאְ סֶתְלעּפ םענ ןוכל

 ךרְּבִתי לאְרְשִי םֶבּ הָאשְי "אל דעְל פד ה ה
 ףרה  םֶהָמ בָבוב יב הָיַח תַעְּכ עדו
 ּףרע, לֶא ותיִשְמ רג יִּכ | םֶהיִמיִּב רָשְבִי יִמעְו
 = + סחַלָ ּומָשֶאְי אלו ויִדָבַ שפג תפל

 אנ

 .רתסא המשש הלכ לע אוהש הארנ

 ? עָסִּת המ שָמָש הָלַפִתִהַמ א 0
 עַיגַה רֶבְּ ליִחיִבַאתַב רה |

 הָרָאָת רַהזְּב שמש יִנָּפ ריִּפְתִּת ח ,ב
 עיִרָפִ ויָשַעַּמִמ לּובְ אָבְצּו

 הָלְעִמ יעיקְר ןּכֶשְל הרחב אל .נ
 י עיקְר סַבַהַהְְִמ הָשַפּתַ

. 

 ל"דשר תורעה

 , םיסיבש יטישכתכ הל אוה היפיו , תוסקר .ידנבְּב הל ראפ אוה הלבש (א



 = םָיָבְרע ןיַּב רקְב רואְּכ
 ריפוא םֶתְכְו ןח תלעי

 ייָפְחַמ םוי ראָמ הָרואָמְּב
 ריפס .נְבְלְּכ הָנְבְלּ

 סָיְמָשַה סָצעְּ
 הרה דָגַַ ןיא ףש ח

 הָרְג הָלִילְב הָבְכִי אל
 הֶרוא ףָסינ םוי רוא לעְו

 םיִמַעְבָשְל הָיָה
 ודָצְל הָיִעְב ןיַאְו דוד הֶז

 דְְנְכ רע יח יא "
 ודָבְל 1תויָה בוט אל יִּכ

 םיָנְשַה םיִביטְו

 םיִדד תוהע ָךָל וכדק
 םיִדָמַא תויָהְל דַעמ אָבּו "'

 םירעָומ דעָומ ברי ב
 י םיִנָחַמַה תַלחְמַל

 נ

 .הרות רפסל ותולעב ןתחל
 םיִסְלִג םיִיִדָי בֶרְקְּב | ןָששּפ ןֶהֶס חַבֶּפַי ,א

 םיִפְַתִמ רֶרָה תַפְסְּב = ויִרוְנַּפ מכ יחיו
 םיִסָנְָנ ויֶפַעְס לַצְבּו םיִשָש םַהְו םֶהיִלַע ףפוח
 םיִפדַהַה ןיִּב דמּוע אּוהְו .יָביִבְס םיִרְמְוע םיִפַרַהּ

 תו ןֶמֶמ אצי = | תאצְכ לָטִכ "ה ב =
 ותְרְבָח יִבְכּב תיאְבְצ = ּוהּובְכְל הָנְבְלַב וא 34



 א תה
 - הָהו ל

 הֶנְחִמ הָנְכָשְל יִבָבְלִּב
 םָיְדַו בָתְרּו לודָנ

 7פש יִבָבְל ָףיָּנ ד ד
 ופניו יִב ּושעָיו 4
 ושַע אל רָשַא , םֶהיִטָהְל 7
 םֶיָרְצִמ ימְטְרמ ב | .

 בה הָלְקָי ןֶבָא דה ה
 ןּבְלְמִת תעָו םּדאָת תַע

 ןֶבָאלע תּזַחּב הַמְתּו
 (י סיני הָעָבִש תמא

 ןֶתֶּפ שאר ףוצְל יל יִכָפַה ו
 ןָתחְתִי ןוהְּב שיִאזלָכ יִּב

 ןָא יִבָבְל ךְל ינאנ
 םָיָפא תַחֶא המ

 ₪ םיִפְטְק יִנִעְו ןשוש יִתְל וז
 םיִפְסא יִדָיו ןומר יבש

 1 םיִפְצְר ךימתְפְש םא
 צ ( םיִתְקְלִמְּכ יַמְיקְלַמ

 ו בֶרְאָּב תּופְלְחַמ יִּתָש ו = ,ח

 (י בֶרַע יִבָאז ךרְעשמ
 ל'דשר תוועה

 ,ץגר לכב שפנה תוילעפתה יפל רבגתמ הז וא תו ,םודאו חצ תופי םונפ הארמ(א
 . (ןעליש) םינתשמ היארמש הרקי ןכאל הז לישמס ררושמהו , עגרו
 < . םונשושה םתואמ תופסוק יניע ולאבו , םהב יניע ןז ינאו , םינשושב םה םייחלה 0

 ו ךיתוקישנ לבקל סיחקלמכ אוה יכח , שא ילחגב ךיתותפש םא

 :ַכ ףורָכלו ץוחמל , ברע יִבאז .ןיעכ םיאָצְוי ךרעשַמ יִכ - , בר]אכ ןה ךשאר תופלחמ (ד
 * ךיאור



 יפה וקֶשּוחְּב ןיא קשב דב

 תיָהָמ יִבְסְמִמ חַרְב - 3
 . יִמוצ ּהָּב רָשַא יִנָש תַפָש קָשונ

 זמ
 , דורפה לע

 תָפִּנְמ 'דאָמ ּויָלָמ ּוקְתָמ רוז א
 תָפּמ םיִשיִאְל .ויִנָ הָוָחַמְבּ

 תָּפְסְכַּנ ףֶל יִתְריִחְי הָּסַב ב
 י תָפּת דקָומְּכ יִּבִל ףדונְלּו

 חמ
 .ןקז יכ רודה לע

 רֶסָוַה יִבְצ יִנְפַּב מז יִדָל
 ןֶסְב תיִנְבַחְּכ ויִנָּפ לע ּואְרּו

 וידע יִנָשִמ יש לע ורָעָש .בַחְּ
 יןֶסת םֶלועל אל יִּב ועד

 םמ
 ,הנותחל ריש

 םָיָמ יקָיִפִא לע הי

 טל איה הֶוָאִּת
 אָצַמ סגל ₪: וה

 ז אָצְמְו מ יִתָנייִבּו
 הָצְרַתָכ יִתְיעַב הפי

 םיִלָשּוריִּכ .הֶואָו



 / םע תיַָה |
 ןָאְה יִפיּב שָמש אלו

 ל
 .ןשי אוהו הדידי לא הרפע

 ָךֶהְמּונְתְַמ ידירי הֶרּע | ,א
 ָךֶתְנּומְּתתֶא ץיקָהְּב עּבְשֶא

 ףיִתָפְש קשונ .םולחב הָזְחִמִַמִא  ,ב
 .ךיָממולַח רֶתופ יִנא הָיְהֶא

 "דמ
 . הבל לע תרבדמ הרפע

 דורָפָּב יפו יִתלקְג א
 (א יִרצְ לצַּכ ּויָהִיַו , יִבְצ

 יִתּונָש במ אלו ִתְבַש ידע ב
 יִרּוגְמ וייחו יִנָש ידע ןהו

 ּולֶאְו יב ודב יִתְבַש . ג
 ייִנּעְנ יִל ןובושי יִנָביִשי

 המ
 .הרודמ תרבדמ הרפע

 יִבְרְּב לע. והיתעשעש ם  ,א
 יִנושיאָּב ּותָנּומְּמ ארי

 עתְעַתְמ יעע. יּפָש קשנ ב
 . יִניַע אלו קשָנ ורָאָּמ תא

 ,ינע

 ףפמָאק תוועה

 ,לורל התנתשה יָנָפ תרוצ ל'ר , יז .ז"ו .בויא , לצַּ יציו ןמב (א



 הָרַפ ָהיֶפְפ חַלֶּנ
 הָרְּבִח .םיִרּוט יִנָש ּוהָנְמּו

 יִפי תַמיִמְּת רָעָש תָבּוהְצ

 יִפרְטִמ יִרָאּכ ךיִאְו הָיְבְצ
 + יפת יקָג שיִא יִּכ בוטה

 הָרְַ אל יִשָפַנ ךְיְּב |
 הֶרָנְג אל העְמּד יִנעְּ

 ידה .ּךיִחְלִּב ןה
 יִדקְשָת .ילע יִּכ יִמּד
 ידעומ םֶרָט יִתְופְסְל

 הָרְמְסִנ אל ךָתאָטַח תאו =
 הָרְפַּב יִלְכּות אל יִּכ יאְר

 הָרְְ רָשַא םויַה .רוכא
 הָדְגֶּב אלו 5
 הֶדְּפִר םיִחּופַמ יִנָשְבּו

 הָרֶז יִפּוגְלּו יִשְפִנ

 הָרְקְד םֶּכ יִתּוא םֶדְקְו
 הָקְנְח יִּדַצ םּיַה לב

 הָלְמְח שָמָשַה אוב תש
 סח רישה ףס) . הקעצ רמו הָל תֶבְלָל

 במ :
 .הרפע לע

 יִמְּב היִרְנְּבתֶא סָּבַבְת הָרְמ
 הר של סמ יער



 ל 8 ן5 3 שי 0

 ויש בותכמ לדח עודמ לאושל ררושמה תבושת
 = תַחְשְנְו ריִשַה רוקְמ שפְרִנ תַעְב ,א

 וב הֶלְְג יִשְפִנְו .ּוהיְִסַאְמ
 ביִתְנ לֶא טו יִרָא רּוג הָביִאְו ,ב

 ,1ב ּוכְלֶה םיִנטְק םיִלעושְו

 מ
 , הרושתל ןיי דכ ול חלשש בהואל
 , יתּומי לָּב תוריִמז ריִעָא ָךְּב א

 יִתָפָש .ּוָמ רָשַא :ףֶסיִסְעַ
 תָמַלָש דבילֶא הָאְְקֶא יִמֶאְו ..ב

 יִתונּדִגִמ בוט הָמַעְא ויפו
 אָבּופְל יִנּובָשַח םיעְר יִרע | ,ג

 יִתְמָל ִנּולְאְש תאז בקו =
 יִדגָנְל דעְלג יִרָצ ךיא ,םיִתיִנִנ א ,ד

 יִתְלְמִמ אָפַרָל הָּתְשְא אל
 הֶנֶרְַע רַּכַּב הָסַאְמָא הָביִאְו ,ה

 ,יִמונֶש "ב דע ּועְנֶנ אל רעו

 אמ
 , הבהא ריש

 הָרְעַנ הָיְבְצִל םולש

 הָרְעָב יב הָקְשָמ שָא םַאְ
 = הָתְלָע שָמָשַּפ הָלְְי
 הָתָנִע, ּהְְודְנָּב /ּהָרְוד

 הָהְלָכ יל הערה םֶא
 הַרֶרְנ םִא יא הָתֶאָמ
 הָרְָ רפא ינוהְ



 ןֶמָאְנְו רָשְי שיאו קָרָצ יִחַא
 פיי .לָכבִנלִכְַּ ןֶמ רָש

 ןמשמו קָפְסִמ יִפב וימעְטַמּ
 םיִתיִנַ ןֶּמ לָבַתְּב ןיא ּורְמְמְו

 יןֶמ יס סע לכָתָּב מ ןיִא סא
 זל .
 .ומשב המלש ויבהואמ דחאל
 המלשל ְבְב םּולָש םּולֶש

 ןשיּפ רַהְנּכ ולא לֶא שי
 םיִרָּמָש ימּוליל פָשַה

 ' ושל יִעָמּד יִיְְמ רעב
 יִמּונ ּושְרַג ודודְנו אּוה

 ןושאר יִל המ ןורַתַא יל המ
 לָּכ יִנָָל בָעְרַה יּ

 ןושיא לעמ ריִרְפי .הֶנש
 ריִשָעָל עָבָשַה 3

 .ןושיל ול ַםיִנמ ּונְניִא

 חל
 ,בקעיו קחצי יריש לע ררושמה טפשמ

 קֶרֶצְב .הָעַרֶמְו טוּפָשָא תָמִא ,א =
 תיליִלע לַלעְתַהָל הָליִלְמְ

 ריש יִלְבְש קֶחְצַיָל יִּכ רטאו .ב
 תּוליִלְמ ְפטקְו םָהְמ רַחְּב |

 הָמְדִא יִעּורְזְּכ בֶקַעָי ריש = ,ג
 י תוליִפֶא הָטַה *ָכַא הָטִמ םַהְ



 רוְּבִמ תא תא ףל 0 ודב
 עָטְנ תָמָא לע םיִבָהַא רוקעל

 הָשקַּב תולדה ףריִדָי שָפָנ גכ
 ועָש םָשְקַבְמ לֶא .תולדָה ול ו
 -  ושקבי ולו לגל רזחי ול ,דכ ד

 ועְקְבִנ לומְּמְש םיִרָמְשַה םָה
 רָשַא ָהיֶמָכַתִו רוצ ילע םולָש ,הכ

 ועָבְה מש תֶא םֶתְוחְּכ בלב
 תַבָב יִּפ ּועְרַיה םָיַה ךותְּב םיִניח ,וכ

 ועָקִמ ָלָהֶ הָכַבְמ ןיע
 ּוטקל תו יִנשּושְּב םיִדוד ,זכ

 | ּועְר תינּובְּתַה יִנְְּב םיער
 0 לָבַא ילע, דאמ דַּבָכְי ףקחר ןה ,חכ

 / ועָסְנ רָשַא לא עְסנָּב לק
 בַבְל בָאְכָ רָשָאּב םֶכָכְל בטי ,טכ

 | ועָרָי .אלו ֶמִמ ּודְרְפִנ םע |
 ב ורפי ָךֶמַמ םע יחי הָכיִא ,ל

 1 .ּועָגְפ ךְּב םע ןותומי ךיִמ וא

 | ול
 1 ,יאבנ ןב עיבר לא יולה י"רמ

 | ןִמיִתְו חְרֶנְמ תורְְּעַמ יִמּושְּב א
 ןָמְלַאָּכ בורק, יִלְּבִמ ידיי

 ִדָ ילב דָיַטְצִתַה ינּלֶמש .ב
 ןמסרו נבל לָמח ןיִאְ

 תו 2% 1% + רוח :- +



 םּולָחְּב סג סּולָחַּב םּונרבע םיִמָי
 עָנ ץֶרָאְל ץֶרָאַּו ועָמ

 ּואָצְמ םיִליִבְש דָרָפַהְל םיִרְמא
 ועָת רוש ץֶבְקַהְל םיִרְמא

 ןָמְנמ םע ידקְפֶה םיִביִדְנ יִכְרְצ
 ועָגְִנ ןֶמְל םיִביְִנ ןָּב לע

 ןֶמוה .יקושח ללב ינו
 ועָשעַתְשִַו ויכְרַב ילע ּונשָי

 תוצעָומ יִדיִָי יִנּוצעְי הָמּכ
 ועְָו קיִרָל רֶכְד ףוסו םולָש

 רודָגְל תּובָשַחַמ יִבְלְב ּוחְמְצ
 ועְרז אלו ֶאָמ וע אל

 : הָרְבֶא הָמָשְּנַה תיִרָאְש טַעְמְּ
 ועָשָי רָשָא ידו יִמּולָש ילול =
 םּיָל םוי 1מולָש חַלשָי שיִאָל םולָש

 ועָנְפי יִבּו ויָבְמְלַמְּב עַגְסִמ
 וכָרע .ויִרָפְס ריִפיא :בָהָז שק

 ועָקה .דּיְב אל .תּודיִרָו יִלְבּ
 הָרְכְנִת לַא טַאְל יִחְל סְנַה לָאוש

 ּועַָג רָּבְכִש תונומְתַה םַה
 ןַחְו דוה יִעָבְצ םיִנָפ הָוְחת ול

 ּועָבְצג ןקוכ תּורָרְקְּב הָכיַא
 ועְרק ןמ ךּופְב למְתֶא .רֶעֶא .םיִנָ

 ּועָרְק רּודָנ ליל ךופְּב סויה

 םיִצְרֶפְחִמ הָבְמִא יִַסִַא הָאְרִּת
 ועָנְכִג ירסמז סורא אמ
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 ,ארזע ןב םהרבא 'רל יולה י"רמ
 ָךֶקְבַהַאְו יל יִתָנָש הָּפְרע

 ךֶמְלצ תואר יִנְתַרִעָה ירוד
 ישב ורחב לּובָז תותְּכ

 ּךֶמֶשַב אורק יִנּוחְלְש םַה ןַה
 רַפע  לעָו הָרָישָנְו אָנ אוב

 'ּךֶמְל תייַחְל ָךל הַמּו בָכְשנ

 הל
 - .ומולשב לאשש רוצ ריעמ בהואל יולה הדוהי 'ר

 ,א

 ,ב

 .ג

 ד

 .ה

 ועקבג רשא םָה םיִנָנעָה אל
 ּועָמָּד רָשָא יניע יִתָש םָא יִּכ

 ל סָפְרְשִּת הָחְנַא שא ןָפ ירָחוש טַא

 עטי יִכְכַּב ןֶּפ יִמַחְנְמּו

 (; ' ועָבְג דקימ "םיִלָחָנ הָכיִא
 1 והָמָמ יִבְבְל תַצקֶמ ּועְרָי ול

 ּועְרָי לֶאְו סָּב םַפַנָי לא לא
 | ,וחקל הָּגַהְו בוח םיִמָיְ ילע

 3 ּועְרְסִ אלו שָפָּנַהְו ףּוגַה
 3 דּודְנ וא רוע וא יִנָמְז הָכְבִא

 1 ּועָו םֶתְשְלְש לע יִבָבָל תוריק
 םָהְו פַה םיִדיִמְת יִּכ .םּונָכִשַח םיִמָ

 ּועָסְפַי אלְו טָלַּב םיִלָהנְַמ
 רָשָא ו יִבְבְּכ ןיִבָנ אלו ףולחנ

 וע סָהְו םיִנוח ובָשָחנ



 הנ תוחְנַא 0 לוס
 הָנְחצְפִּת תו םיִמָלֶאְג תיַפּו

 הָזַ יִנָפָל אָּב רכס רעל
 הָוַה תֶיַּבַה דיבָּכ הָיְהִי לוד

 ַחּופָי ןְּבְשִמּו הָבְש ןח מוו ב
 ַחּותָפ "הָחְמְשְל הָכַהִא ןַּכֶשמ הזו
 ַחּונָי ןעמל הָבָאכ שָפַנשיִאְ
 ַחּורָס הָיְהְו אָבּוי לא בוט יּכ

 'וכו היהי לודג | הָקִמּו הז ןֶכְשָפַה יִדְצְלַע

 לָאּוג תיִּבָשָה אל רָשַא ּי ךורָּב ג
 "לאש תּדָמָחו רָשיִלּ דּובְכַל
 לָאּומְש ןמָאְג יִּכ = = רָשַאְג יי
 לָאּוש"לָבְל רמאנ | רָשַּבְתְנ בּוטמּ

 'וכו היהי לודג = הֶוַה םיקְמַּב יָי שי ןֶבֶש
 ּורְרּוש תֶיָּבַה תג רוש רומזִמ ,ד

 ורְּבַחְתֶה סיִנּומָא תַכְס הָמק יב
 ּורְזְעְ םיָהְלֶא תַבְרְבּו תקדְצְבּ

 ורע ,ָהיֶבָסַא | תננ שבו
 'וכו היהי לודג  הָזְזלֶא הז אָרְקְו הָמְמָשְלּו ןישֶשֶל

 םָכְתַחּונְמ הָיְהִּת | הָחְטְבְבּו טקָשַהְּב ,ה
 םֶכְתַרְבְח םִעְגְּב הָחיִשָנ חַצְג
 סָכְתַחְמְשְּב הָאְרְנְו | הָחּונְנ םיִוָלש

 םָבָחְְנִּב ןוחּוני = הָמְנַהִג לַא םּולֶש
 .י'וכו היהי לודג הָו םיִהְלֶא הגמ ּורְמאי דעָו ,ריִמָמ



 הם דמו רול רומ |
 הָרמ םֶהיִלע , דבַעְו אל

 ! םיִעְֶה ריִכָא ,רָשְַּת ה  ,ה
 םיִעָיִטְנ ָךְתיִבְּב ּוחְלְצ .יִּכ

 םיעורז .ףֶּסִמ ּודְסַע םג
 הָרִמָּוה יִהָּמ ששבו

 (אהָיְננְמ תלדג לָאּומָש ל ו
 הָיְְסְבַא ילע. תֶרַמִמ

 הָיְנְבְּכ ָהונְבָשַי ריִנָּב
 ( הָרָיה .רָדָחְו בָא תיִּבדלֶא

 םיּמָאְל והּוחְבש + 4
 םיִמָ ייָאָו רָּבְרִמִדדע

 םיִמעְלָּכ סגל דמַעְ יּכ
 הֶרְוכְּבַה ולו רינו

 שקו יו םש לדג י ,ח
 שָדְחִמ תוכְלִמּו , ימי

 שּדקֶמְל בּושָמ .הָּנרבּו
 .הָרּוחָש ז הָואנ היִמלֶא

 גל
 .ל"נה לא

 . הָנֶתַמְשִּמ תותַעְ םיִמָי וי = ,א
 הָנְחַּבְשִּת תונ'גְ םיִמָעָפִנ תוחּורְו

 ל"דשר תורעה
 . ריגנת לש ויבא םש (א
 .'תרוה רדח לאו ןושל (ב



 . ינפְ"תַא
שע ואב - תוארל יִָנַָאָה אלו <

 י

 .םיִרִָכ חו = נס אפר ןושל

 בל
 .וינב השלשו ,ל"נה לא

 . הָרונְטַה יִנַק תֶשלֶשְב | הָרּוא הָתְיָה םיִדּוהְיְל |

 בַהְְו הָלְשְמֶמ הֶתֶא י ,א
 בָהְו הָלְּב הָרִִמְל

 בָהָאְגַה בקעָי ןואְגְ
 הָרּותְו .הָלְדִג ףַסאָה
 םיעושעש . ּונינו ה

 םיעור תּויָהְל םיִחּושְמַה
 (* םיעְוצ םָּב עִיְנְפַהְלּו

 הֶרבַעְנְו יִחֶש .םיִרְמאַה
 ? לחות הָּדְמַחַה יִמְל
 לחְמ הָלְדָג לַחנ קב

 ליִחְתַמְ .םִסְמ ייפ
 הֶרְוטקְו רמ חה
 םֶרֶזָעְו עשב רוא יקל ד

 םֶרַָו םיִניִנָּפ תב

 ל"דשר תוועה
 \ יתחלשו ןמ םיעוצו , ביואה תא הרצ תעבו העו תעב ךב יתעגפה אל םא םעפכ (

 = שירמואה) לארשי יאנושש םידותע ריגנה ונב יב רמוא אוה הנהו . והועצו םיעוצ ול

 ,השקב ךרדו הכר ןושלב םהמע ןרבדי (הרבענו ותש
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 | דיִמָצ דליל ריִבְר ראָוצילכָ
 דיִמָּמ הָיָהִי ןבָו ויִפְלַאַב אָצְי
 םיִרָסֶאְ רו םיִדָסְמְג ליִצַהְל

 םֶדֶא יִנָּבִמ תיִפָיְפָ
 םֶריִנְנ תּויָהְל :ָתיְז ןַבְ
 םֶרבְכילָכילַע ו הפח ּףלו
 םֶדּוה ףְדוהַמּו ךְמילָשָּ סמל
 םֶריִבַעַמ .י1ג םע ּויָחי ְךְלצְב
 .םיִרְדרּדַה ןיּב םיִרָּד םיִנשּושּכ

 ויָשְרָּפ אּוהְו בֶבְר ומעְל אּוה
 יישְרָתַל רכבי אָּפְרִמ םייח ץעו
 ויָשְרָש שָרָשַי קָרְצִהיִגְלִּפ לע
 וישָנַא יִרָשַאְו וידְבַע .יִרָשַא -

 וישודק םע ןמֶאְגְו לא"סע דר דוע
 םיִרָשיִמ דָמַלְל םיִרְכַג ויָשָעַמּ

 םיִהָי תּוזַחְל רַעְגָש יִנואָג בל
 םיִהָנִ ויִפ ירח .םִורְצִמ יִצְויו
 םיִהָגנ לַא דוסְּב ויָבָשַחַמ יִּכ
 םיִהְלֶא | רַבְרְּב שיא לַאָשַי רָשָאּכ
 םיִהָמְתּ םידרחל זעָו הָסֶחִמ
 םיִרָמְנַה יִרָהְו = םיִריִפְּכ תונועְמְּב

 !ינָנְר ,ףב ּואָש ץֶרָאָה ףנְנְדלֶא
 (י יִנָבּו יִמָאְל רִרְפְסַב ּורָשַבּו
 יִניִצְק שאר לָאומְש תָרָשְמ יִנָא יִּ

 ל"דשר תוועה
 . ויתונב ינב הנוובהש הארנ (א



 ל מ ד לכ דב | =
 = יִחבְשָחַמִמ תובָבְל ּוהְכֶמ

 ףיִמובְדנִמ תובע, ּומְרו

 ףיֶתְבָאל קב הָדְָחילָכ מל
 ּיֶלָמְו יִליִחְנמ ורק

 הָיְרִפ ןָפָג יִעְרָש ורק

 הָיפוצ ּמיִבָנַעָל יניע.
 הָיְרִַה רַה מַה רַהָמ

 ְיֶליְִש עָטמ שרק עֶטמ
 ירלז ףניקְרו ילד

 ור יְְִרִּב ףולהלו
 רואי ָךתְרְדַה יִנָפ רּואָמּו

 י יל יִנָפ ש ראו

 אל

 .ל"נה לא

 (א םיִרָזְגַמ רַחְבִמְל םיִרָזְג רַחְבִמ
 .םיִרַָה רַשָל | םיִרישַה ריש

 דיִגָי הָאְרִי רָשֶא הָפַצְַה דַמְעָה
 דיִגּנַה לָאּומש בַּבְרֶמ הארו
 ריִמָעָה .ויָביִבְס רָשַא תולחָמו םיִפְתְו

 ל'דשר תוו;ה
 , הביאכ | ךורזנס ןושל (



 בר
 .לָאיִרַא ו הָז

 ּוהיִתְלַחִי לָמַּכ רָשַא =

 לָאְרְשִיְב טָפְשִמ רָּפלְל ,אכ
 והיִתְלַבְה טָפשו רֶשְל

 לֶאּומש ומש ארק יִכַה ,בכ
 ּוהיִת ָאָש ומ .יִּ

 לָאּג יל תיִּבָשָה אל רֶשַא ,נכ
 ּוהיתְְבְ רֶצ רַמאיִרָפ

 ומרְמָּ םולָש הֶשע ,ךכ
 .עְרְַלּ דודְל דָסָחְ

 ל
 ,לינה לא 0

 ףילע אָרְקְנ מ פש יב ל לֶאְרְַולְב יעפ |

 ו דיִגַמ לוק לֶאְרְשַיילֶבְּב עמשנ א
 [ דיִגְנְל יול לַאּומְש ןֶמָאְג

 3 ריִעָת יה הָּפַה רי ב
 | ךיִלָב אָנ אָש הָּתַעְו דג אב

 4 ּוניִניִּב דובְּכ ןוּבָשל הָצְר .ג
 ּוניִגָפְל אָבְו אָצַיי ָךֶמֶשְו

 ל"דשו תוועה
 וכוח ילוא , לאומש 'ר לובג תא תבבוסו תבלוהו , רענשו ןענבל תרבחתמ ררפס (א

 ,םורצמ יבכר רמולב ,הערפ יבכר םהש ןיתוכברסב הב אביש



 ו
 (א םיִהּורְו םיִאור ּורְּבְדִנ זֶאְו

 וע, ויָחלֶא
 ועָלַס אּוהְו ותְרּוצְמ אּוה

 םיִרָשְ-רָש לע. רמי םוי
 םָהיִנְפתֶא .ּומָש םיקוחְר

 םיִרָכְדל ּוניִמָאָה אלו
 סָהיִניִעְב ּואְרְִרָשַא דע

 םיִרָעְש הֶאַמ ּואָצְמִ
 סָהיְִואְב .ּועָמְשירָשַא לע

 םיִריִמַאַמ !תא סלב

 סָהיְִב לע, םָהיִלע לושְמָל
 ומְבָשְלע. הָרָשִמ אּוהְו

 ועְרְכ םיִלָשִמ תמו
 ד םִיבְצְְל ןָ

 רואי .ויָנָּפ רּואָמ יּכ
 דל ייִבְלַה רעו

 רואָנְו ריִּדַאָמ לֶאּושְ
 רַמעָה ּךֶלמ .תיארל

 ראה יִמיִמָל לעפס
 0 לק סנ דנו

 רזאָת .1לּובָג-תֶא רואָתְל

 ל"דשר תוועה



 הָואְגְו < < הָו , 0 - 5
 הְָצִמו = = הָהַת ןיּב ןמַוה קלה
 הָוְרְו = הוה ןַב"ומְּכ ושָפניםג
 06 לָאּומְל  רּובְכְּכ םעְבְרְּב ּודְבְּבַה
 < ,לַאשכ דק ויָהלֶא יגְפל ִףא

 טכ

 ,ל"נה לא
 ומְרְּכ רטנל ןח ןח א

 1 ועְטְנ םיָּב וְפָ גָשְנָשְל
 | ומָש לֶא יב ,ומְש לָאומְש 5

 3 ועשו ןגְמְתַא אָשנ
 , ומָשְל עַמָש "לָצְלִ םָשְו .ג

 | ועְמְש ץֶרָטְלבְבּ
 ומַעְל בוט שרה .דיִנְנ ד

 ' ועְרז לָּכָל םּולָש רָבדְ
 1 סֶדָמְּב לשמ קיִדצ ,ה

 |. םיִהְלֶא תַאְריְּ לשמ
 םדק לאב ץפאְתהְל ה

 םיֶקְבְגַּב זַחֶאָג רַחַאְ

 8 ל"דשר תורעה
 .ךא רשעו ןוה תואלמה , רחוס תוינאב ןמזה .תובוטב וגהנמ הנה! .  תוינחורה

 0 . םירחאל ןאיבהל אלא ,  ןתאנהל וניא

 0 . ךלמה המלש (א



 , ריגנה לאומש 'רל , הריהאקלא אי

 (א לַאיִרַא | רֶקְפל ץק. ןמז לנגה
 .(כ לַאּומְש = דוע ארק % ףסיינ

 דב הָלע  רָעְנָשְָל דע, לוקס
 ררְפְס הָלְהֶצ :( הָלקְּב הֶלעַמְלּ
 (י דַבְמְו הָלּכ ִעְְפְל יִבְבְּ
 לָא תיִבְּב רמְעּב ּותיִבָּב רמעָא יּכ
 (ּ לָאיִרַא דה וויִנָפ דּוהְּב הָנֶחֶא םג

 רַחּוס תינאָּב ןָמּב וגל ,נ
 רַחַאְל תיכָשִמ בעי וקְלָח
 0 רַחָשְמ תויח תומָשְנ דוס אּוה א

 לא דּובָּכ .דמָחַי ךא ,רקְו דמחַו אל
 לֶאְרהְ דוסיו םֶלְל דוסי תויָהְ

 ףסויּכ םִיַרְצִמ לּובְגלבּב אָצָ
 ףפַאְל םֶילָשּורְ יִחדנ-תֶא
 ףסשו םֶירְפֶא יִרְרצ לָּכ א

 ל"דשר תוועה

 ..ןושארה לאומשכ לארשי תא עישויש ינש לאומש ארק

 הלוקב הלזוצ (םירה ץרא איה הדוהי 'ר .םוקמ  האיליטסק יכ) הלעמל איה רשא
 1 (םילג תב ךלוק ילהצ ןושלמ) | /

 . ותוארלו ועגפל ףסכג היה ותדלומ ץראב ותויה זאמ

 תוכוטה קי ומצעל ש;במ וניאו / םירחא תא ונממ הנתמ ךא , ורשעמ הנחנ וגיא (



 " = .וכפהינ , דודג םזי יִנּוחְלְש םָה ב
 = ריאל ָףֶשְחמְ"לְבְו רושימ שקעמ"לְּב

 רועְּב ,םָיְרְצִמְּ בומזלב ּורְסֶחַי אל ,ג
 .ךאָש הָּדְמְמְלֶבָל םַָה ןושיִפ ןופלס

 : וכ

 , םשמ ועסנב בקעי ןב לאקוחי 'רל הטאימרב

 שָחָנל הָמָּד רָשַא ,ראי רואי ,א
 + לע ויָמּוחְרִאְו , ןותלקע :

 .הרורפל יַחְרֶא רָשֶא רָשַא ,ב =
 לקפו רב דּודל הנ

 (ג םיִמּומַעָה יִבְרַק לא קָומָי .נ
 לקחי רָשַה 6 תֶהְקְָּב דּורְפְב

 בל ביר דַמָחַמּו רֶשלָּב רַאְּפ ,ד
 לקוש| רָפוסלָכְ יקל

 ונָנע רָטִמּו יִפְּב וג - ה

 .לקנלק הָיָמ אלְו סַמָנ א

 ל"דשר תוועה

 :, תינוי ת"לרל המודה שלושמ תרוצב ןותלקע ךלוה םולינש םוקמב תדמוע הטאימד יכ (8

 ד ול ןיכה אוח יכ , פולינ תא ללקמ ררושמה תייריש הצילמבו ; 126168 ארקנ ןכ לעו 4

 די וכו , (םירצמל םולינ רהנ לע ךלה הטאימדמ יכ) לאקזחי 'רמ ררפהלו הטאימדמ עוסגל -

 + ברעמ ףגב בוקא תרחמ יכ ('א הקלחסב /כ ריש) הלעסל רמאש

 .דבב אשמב םילבוסמ (ב :

 + אורָבסמ רמוא ינא ךכ ( יול תיהש (1 5



 = תוריִרפ םי .תודירו ידיד רוכזו ו
 םיִחּוכָש ל ןיעְב ּויְהַי לאו

 םיִלָחְרְל םיִלְְש ןיַּב ןיִמְּבַהְו
 י םיִתּוסְּכ םיִצק ןיִּבְל םיִנָשושו

 הכ 4.

 ל"נה ןרהא 'ר רבחה לא ,םירצממ | =
 . (ולצא ותויה םלח יכ ול דיגה הב , תרגאב ילא)

 יִמּומּונְת הָנְְְאָתְו ירשא | ,א
 יִתַמּולַח נס (א ּוטְלְחַי אל

 רָשַה יִנפ הֶאְרִַאו ךלא ב
 יִתּיסְלַא 15 ,ןינְחְפָשַת

 ויִמעְגְל הָדוְתַאְו הָרוא ,ג

 יִתומְצת יִּבָלְּו יִפַ
 (ג ויָתיריִמְזַמ יִרִמְז אָשֶא ,ד

 יִתּמיִעְג ויָממיִעְִמ יִּכ
 יִל יִנדַא ןוע בשק לא ה

 .יִתַומְזִמ ומע ּודְבָא יִ

 וכ
 ,(ג"כ ריש 44 רומע ל"ע) יולה ןופלח 'רל תרגאב ,םירצממ ,

 (ד שיאו שיא ןעוצב ( ל דע הא ,א
 ראי ינשהו ןופלַמ מָש רֶחֶא

 ל"דשר תוועה
 . יתומולח תא יגממ ופטחיש ילב ]

 , ןירושמ דמלאש המ י"ע יריש םמורא
 . םרא ינב םהב תונהיל , ןרע ןגב תויהל

 , םוליגו ןופלח 'ר תחא התחמב התוח אוה ריש ךרד , םישנא ינש ד



 4 ביש רעב טק דאָמ 0
 יִלַמְג שערפ הָשְעְג יִּכ ידע י

 דגל םיִלְלהְמ ל
 ִלְְּ םיִשָי הָלָהָפ .ךֶריאְו

 קיזַחַאו , םּולָש הָשְַרֶא פלאו .ח 2
 .יִלהֶשַעַ םולֶשְו מב /

 1 דכ
 3 ,םשמ ותכלב ,ל"נה לא , האירדנסכלאב

 םיִתָמְש אל הָבְַחב פס א
 םיִחְנַאְג יִנידַא ךורַפְל

 ָףְעַאְו + ּךֶּב יִכָכְל כט ךיַאְו .ב
 (א םיִחּורְס חַוְרְמ רֶסְו ,יִשְרע ילע

 הָדְגמַח הָּכְס יי ב ּולָחְו .ג
 (ב םיִחּוצר ָךּב הָבַּחה יִמיִבּ

 םוָחְלְש סדרפ ּונְכָש ּךְבְרְקְּב .ד
 -- יָצ ּונְכָש .ךקַתְרְ

 6 ףָרידְּב ידוד ףעְיּבְשַא יִנָא .ה
 םיִחּושָמַה ויְנָבּו ינימְשַחּב

 ל"דשר תוועה
 < םצועל ןמיסו , לשמ ךרד אוהו , ןתקושת םע רבדמ .ןלאב ןרהא /ר םע רברמ אוה( א

 . .ותוא ותבהא

 : [| ,ןאיררנסכלאל - הדוהי 'ו אב זא יב) תוכסה גח ימיב ךתבהא ילוח ולח יִפָעְס (ב

 . / ךתבהא ילוחב םיתמו םיתוצו םה הכנח ימיבו / (ותיב לא | ואיִבה ןרהא ירו

 + ךממ 'דרפהל חרכומ יתויהל

 " ונתרירפ םויב  רוכזתש , יאנומשח אוהו / ךל ביבחה שיא םשב ךעיבשמ ינא (1

 \ < ונתבהא ירוד



 % ומ

 ףיָמיִבְשומ שָרְק שמ ּוָד שאב
 מב יקלאנ ? אנקמב הָשַעַיהמ
 ןורתיו תעד ףסוה = ןומְממ ָל ןָנ
 ןורסַח ףֶאְנְקְמּו באָכַמ ָךְבָיא ףיִסּוי

 ףמאל וונָבלֶאְו  ןַהַאלֶא אבק לק  ,ה
 רפַה רַהָמ םָהאָּב ןירָשָּכ םֶּפִמ דומלְ
 רּומְזְמילָכְו ריִשלָּב . .ןרדלָּכ תואָי םֶבָל
 ןורָש תֶלְפַבִל ןּומְרֶמ לב דָרָי
 .ןַהַא שארדלע. דָבָי = בַה ןֶמָשַכ וא

 גכ

 .ו' בתכש ריש לע הבושת ,ל"נה לא /האיררנסכלאב

 (א יִלטו יִמָשָ יננש יב הֶאְר ,א

 יִלָשָב יִּכ ךֶלֶאְּב אל םיִרּוצְע
 הָתַאְו , ףיִדְסִֶח הָדּוא .אלַה 3

 יִלָצְ יִלָמְרַו יִרְעַי דּובָּכ

 יִרגו יִרָתַש וו ירוא ךַכו ג
 יִלְַ יְִדגמּו ילד סת | =

 ָךֶניצְר רמא הָכְָסִא .אלַה ,ד
 ילו ד רָיְב ימוטומו /

 . שּובָאְו ,הָנְעמ הֶטְצְמִַא אל לֶכַא ,ה

 ₪ יִלָחְּב ָשְרְק, רַבְּד תֶא ליּבְקַהְל

 ל'דשר תוועה .
 + לוח שרק ןוָשל (ב = , םירושה רוָכח לע לַשפ (א



 . ואָשמ תבל שיא |

 אב

 , ל"נה לא ,האירדנסכלאב
 ורכז ינבא םע * ןומרָו בֶהָז ןומעפ
 .ןרַהַא בל לע ייָהְו בקש יִנָבְל ּובָש

 םיִאְצִי שּדקַמַה ןמ ויִמיִמ רָשַא ןיעפה א
 םיִאְשנ תּולָהַאְו רמ = ויָמָש נע יִּכ ףא
 םיִארָה נינו ויָמְלח ּורָשַּבְתַה
 ןורָא םֶמּוניִב יִּכ | ןומָא אנְּב ּומְלָח
 ןורְתַּפַה אוה יהיו = ;בורק  םֶהְל בּורְכּ

 הָרְלָי םיִנָבִמ לָהְְמ ןויצל הָגַה ב
 הֶדִע איִרְקְּו ;קֶדָצ | לָהאְו ,טָּפָשִמ אַ
 הָרּוה לק נסב לָהוצ ןייזח איג

 ןרי, רענזץע-לּב ןומישיו ןֶרְאָפִמ
 1 ןירחַאָה םָיַה דע = בר דע ןָצרַּבְרֶמִמ

 / ּתְרְַהְל שדק ליִחָּ אלו ליִנָי ג
 ותְרָשִמּו זעָה = ליִחְנַמּ לחג הָּגַה
 יתְרְבָחְכּו ןרָהָאְּב = לחי םיִדְמְחַמלְּ
 ןרָג לָּכ לע דיִבְרו ןומָּנְקְו הָגק
 ןורהש ראָוצ לָבְלּו בוט םָשְו הָרָשַמּו הָרּת

 ל"דשר תוועה
 1 . שדק רבדמ ליחו אלו ליגי , ןרהא /ר לש ןתרדהל (א



 ,וינבו ל"נה רבחה ןרהא 'ר לא ,האיי

 ?ואְרּומּו לֶאְה דּובָּכ הא
 ואָרְקִמ ןרֶהֶא דָָּב םָא יִּכ

 רָבָמ יִלְּב ּוהּואְרְק רַבָח
 ואָלְפַמּו רּודַה דיִחָי אוה יִב

 ודלוהְּב ןמה רּובָּכ הֶאְר
 הָאַָהְל ףסָ אלו ,ויֶל

 לַא יִבְככְּכ םיִדַב הָלְעָה דע
 ואָצּומְל םָאָצומָב ומ

 ףג ץֶרָש קשי- ףונ הפי ןוצס
 ואָפרַמּו ייִרָפ בּוטְּב םַעְנֶא

 ויָחְקְהְמְּב םיָיַח ץֶעְו אָפּור
 ואָטְבָמְּב תעד ץֶעְו הָמּוב

 ןומָא אֶל הָנָאְנ הָחֶאָי ב

 וָבְצַכּו אָבְצ רַשְּב הֶאְנַת
 ןומְלַא אלו אָריִת לוכָש אל םַג

 .ואָסַכ יבש ויְִִאְע יִכ
 = דהָּכ דְמִתְו חטְכִ

 ואָרְקְמּו .ּוניִּד תיִבָל תּולָעל

 העת לאְו סָבִל (א קלָחְו לא
 אְָבַמּ ותיעְרּב רֶדע

 ל"דשר תוועה 1
 ,קלחי קר ארקמב אצמנ אלש פ"עאו , תתפב ויתרקג ךכיפל , רמוע לעפ אוה 0

 דפש לע8 שלָחָי  ,אצוי ל/5 ש לָחי הככו , אצוי לעפ אוה םש ,וקלחָי =



 הנתמב ול ןהנ רשא תלגסלא הדוהי
 , שדקה לקש

 הָלְנְפל הָלְגְס ּךִמְש שא א
 הָלַהְפַל 0 דוע ּךֶמיִשי

 םיִלְלַהמ ָב ּולְלַהְהִי ידט ב
 הָלְדְ ךַתְרִּתְל רגב

 הָרְִי ָךָשֶפנ דאָמ לַא יִעַעְּב .ג
 הֶלְקְג ףיִעעְּב הָחיִה סאו

 םיִלְקָשַה ףָסְָּב ּהָרְפְכ יִהָי ,ד
 הֶלבל ןֶתִח יִדָּ םָּמְחְלֶש

 תיִנָבַתְּכ םיִרָאּפְמ םיִרָמַעָמ ה

 אָלְמְמ םיִשיִשְרַהְּב בָהָז ליל
 רף סב אלו ּךֶמודידָי ו

 אָלְסְה אל .ָפְכְב מדיד
 ןויצל ןושאר ּךתְמְנִמ יִהְּת ,ז

 , (אהֶלָחְתַּב הָדְוהְי ךֶנְּב די

 ל"דשר תוועה

 םילשורי ןילע בותכ םג , םילשוריב םדקמ השענ אוהו , הנתמב יל תתנש לקשה (א
 עיגאש םרוק הלחתב הזו ; ןויצמ יתיארש הנושאר הלגסב ידיב היהי / השודקה

 תזה ףסכה םלואו , בהזו ףסכ אלו ךתודידי ץפח ינא :ךכ ןינעה ךשמהו . םשל

 לכמ יריל אכש ןושארה דסחמה ותויהל / יל ביבחו יניעב אוה רקי יל תחלשש

 . ע"צו , ןויצ ירמחמ



 ןעצב 0 קמ חקמנ
 ונומנק רַעְגשְּב וחיִרַהְו

 ִעַרָּב ויִעְרַומּו דמיִתַהְו
 (א ונּויִעַב עְָו דַרֶפְתהְ

 הָלּודַג ןֶבָא הָלְלָנ די
 ונאצ קש ראב יפיע רֶשַא

 (גהתַכְּנִמ !תאכְנתֶא קיִשַהְו
 ₪ ּניעְמִמ .ּונעְמ תֶא קיִרַהְ

 םיִעָוטְנ םיִיַח ץעג תעה ץעו
 ונושְל לע םְִרַפּו 1ָל ךותְּב

 ₪ ודעָּב גַאְרַי לֶאְו רודל רומָא
 דנובצע בבל ריִסָיו

 ואָבְצ-רַש וניִדִעו ? דַחְפַיַה
 זנימְּבְחַפ ותיִנְחְרתֶא רֶרָעְ

 ז ףוסיסול םעָה דַבָתָי הָּטְלו
 .נּואְג הָשמ דִיְּב הָטַמַהְו

 ל"דשרו תוועה

 םוער םוקמב ןל םירמוע סת וינויערו ותעד , םדא ינבמ ררפנו יריח* בשי םא ףא

 " .  םועדוסו

 'שריפ י"שרו , ןופוטיו = ןתנוי םוגרת ,  רהציו שורית  םיכקיה וקישהו ןמ קישהו

 / טולו ירצו תאכנ ןמ , םימשב ןגינע ןושארה תאכנו . דרוי חוליקהשכ לוק תעמשה

 ןיסשב ליזה הנווכה הגה| , התכג תיב לכ תא םאריו ןמ ,רצוא וגינע ינשהו

 ,בשומ תיב ינשהו , םימש ןגונע ןושארה
 ,יח השמ 'רש ןסז לב|



 הל ב מ בר אלה
 הָדְצְל ויַפ יִנַטִמְמ הָמק
 ( םיִפְצְר תַגָע הֶאְר ל

 הָדּועְסַה ַמכְּב ךלו דעו
 2 , 0 5 יל

 הדומה א "לבב ריש יִנִּפ
 ויִניִעְּ תאָצְמ יִהְּפ ןח - ,מ

 .הָרּוהְי .תַחְנִמ בָכָעָת ילואו

 1 חי
 = ,תאיג ןב הדוהי 'ר תא האר אלו הטאנרגב ורבעב

 דַחַפִמ ןומר נפל ירְבְעב ,א
 לאו דוד לָּב ּומְדק יִנָפו

 סינחמ וִתאְרְק סַעְגָפ םיִקָמ .ב
 לא יִבָאְלַמ כקַעְיְב ּועְגָפ ימָּכ

 הָדּוהְי בָרֶה הָזְחֶא ּולֶאְו ,ג
 .לֶאּונָּפ םע .םָינחְמ ויַתאְרְק

. 

 | - .(יששלא ןב הללא הבה) השמ 'רל ,םירצמב

 | מקו ורע" ריִסַא ,ירָצָי ןודא א
 ( זנ'צְר קר 1ֶלְל ןוצָר ןיָאו

 ל'דשר תורעה
 + (/'ו ט"י 'א םיבלס) ןהילא לכאש םיפצר תגע םה וןלאכ וירבד בושח (א

 . , ורצוי ןוצר קר (ב



 :קָרָצ ליעָמ הע רש
 ויִלּולְכַמְּב ףַטעְתַהְו

 םיִנומעפפ ורכז בּזטו
 וילוש ילע םיִנמרו

 תֶא תאָלִמְל םּויַה הָצְר

 יִלָאְשִמּ בע ןיצר
 ומָחְל ָךְב שּדְקתיו

 . ויִלָּב לכ ונָמְלְשו

 ל"נה ףסוי 'רל הדוהי 'ר בתכ רשא תאזו
 ,הבוטרקמ ועסנ םויב -

 הָרָועְתַמ רובָנְו הָרּות ריב
 א הָדְתָב ויִנָפ המק ! הָרוהְ

 םי לֶכְּכ ול :ךְמּולָש תֶא אָשָיְו
 הָריִסַח יִפְנכ אלו קָרְב ףִנְכ

 תֶא םיִשְו הרות ףְל ויָּפָמ הָמְק

 " דל ּףָבְבְלל יִרְ
 ףֶּפַאְי ףסוי כַבְל ףסוכ בלו

 הדֶטרֶפַה םֶרָטְּכ ותד יִרּפ

 . ל"דשר תויעה
 = ףסוי 'ר ינפ תא הדותב ם";ל ומצע תא  זרְָמְו ובל לא רברמ ררושמה (

 + "ובו הרות ריבג אוה



 = תוָהְנ יִב כ
 -הָרָחִג יִל סֶביִנָפַכ הָחְ

 == םֶכָתַבַהַא תותבע יִנּוכָשִמ מ

 הָרּושק םֶבֶּ תָמֶא יִשְפַנ ןהו
 יִבְבְלְדתֶא םֶתיִנְק יִּכ יד .אלַה 3

 הָרְיהְמ הָייִנָפ בל תַבָהַאְּב
 ןעמל , רוע ייִחְמ פרת יִרַע ה ,אי

 הֶרּומְג וב . הוה 3 יִהְּת

 8 ומ

 .הפי תילט הנהמב ררושמהל ונתנב דוד'ר ומשש בהואל =
 תָפָלְעְמ הָנְתּנ רוהֶּב הָמלש א.א

 תֶפְפּוחְמ עיקְרָכ ילע,
 הָפיִנֶת םור םָאְו הקד ב

 תֶפָפנְמ איה םיִמָשְּב חור
 שמש רּואָמ תַנבְל הָלִּג םָא ,ג

 1 תָפְסֶאְמ ןשוש יִלָעַמ וא

 םיַפְנְכ עּבְרא הָשְרַפ יִּכ ד
 תֶפָפירִמ הָאְרַתו ילע

 דוד רקי ןישל אלְּב דיִגִמ ה
 י תָפָצְפִצְמ ּורָכְז בוטְו הָרּוד

 זמ
 .םחל והא לוכאל יתפרצ בקעי 'רל האירק

 ויל רָשָא הָמְכִמ ןא א
 ייִלָהאְ שדְקִמ ןוכמ



 .ויָלְלהמְּב לידא <
 (-/ םידע 7

 יִעָמ הָטַע "רֶשַא ָ
 5% ףֶּטעְתַהְו

 םיִנמַעַּפְפ ּורָבְז בט
 ויֶלוש .ילע .םיִנמְרְו

 תֶא תאָלַמְל םּויַה הָצְר
 וִלָאָשַמּ ָךָּדְבַע ןוצְר

 ומָחַל ב שְָקְתִיְ
 . ויִלָּב לכ ּונחְלְשו

 זי 2
 ל"נה ףסוי 'רל הדוהי 'ר בהכ רשא תאו =

 ,הבומרקמ ועסנ םויב -

 הַרְועְתַה רובו הָרּת ריב
 (א הָרְותָּב ּויִנָפ הָמְּדִק ! הוה

 םוי .לָכָּב ול ךֶמלֶש תֶא אָציו
 הָריִסָח יִפָנכ אלו קָרָב

 תֶא םיִשְו הרה ָךְל ויִפָמ הָמְק

 הָדְעָל ְֶבְלילִ יִרְמַא
 ףַּפַאָי ףסיי כַבְל ףסוכ כלו

 הָרְירָפַה סֶרְטָּב ותד יִָפ

 ל'דשו תוועה 3
 ' חטא ףסוי 'ר ינפ תא הדותב םי;ל ומצע תא זרזָמו ובל לא רבדמ רוושמה(
 י + "וו הרות ריבג אוה =



 " תה ייפ םָמיִדָ

 .הָרָחְג יל סֶביִנָפִמ הָסְּו = =
 | ספא 0 יִנּוכָשִמ ,ט

 הָרּוהִמ "הָייִנפ בל תַבָהַאְּב
 ןעמל , דוע ריִחְמ פרת יִדַע ,אי

 / הֶרּומְג וב .הקזח םֶכְל יִהָּת |
 , הָּדַבְל םֶכְמּודיִרְי יִתְלִאְש ה ,בי

 | .הְובָעֶא "ילָבְּב רָבָד .ןיָאו

 | ומ
 ..הפי פי תילט הנתמב ררושמהל ונתנב דוד 'ר ומשש 0

 תֶפְלְעְמ הָנְתּונ רוהְּב הָמְלש א.א

 תָפְפוחְמ עיקר ילע,
 ָהָפיִנָת םור םֶאו הקּד ,ב

 תָפָפּונְמ איה םיִמָשְּב חור
 שמש רּואמ תַנבְל הָלָוְג םָא ג

 1 תָפְסֶאְמ ןשוש יִלִָמ וא
 םִיַפְנְב עַּבְרֶא הָשְרַפ יִּכ ,ד

 תֶפְפיִמ .הֶאְרַתו ילע
 דוד רקי ןושְל אלְּב דיִנמ ה

 . תָפְצְפִצְמ ורכז בוטו הָרּוד

 3 זמ
 , ,םחל והא לוכאל יהפרצ בקעי הל האירק

 / ויָלַע רָשַא הָמְכִמ ןורא א
 ויְלָה ָהאְו שָּדְקִמ ןוכִמ



 1 ו ,וָסָי לע, םיִהְלֶ ףיִסי 9
 5 ַחָרּפְו רֶתָי ויֶנָּב יִנָב יל

 ה 99 007 ףָמָמ הָנַעי המלָש םולָשּו ,די
 י חְרופו בוטָר דוע הָביִשָב יהיו

 | די |
 . קירצ'] ףסוי 'רל יולה הדוהי 'ר תבושת תאז =

 < הָבָחְ, למְתֶא הָמְיָ יִתְפְש א =
 הרס יִתאָצְמ םּויַה לָבִא

 םיִתְאָצְּמ אל תּופּסַה יִדְלַ .ב
 (י חֶרְ יִתְמְ הָמָיָה אלו

 ריש .לַטְּב תיִקֶשַל םֶכּדְסַמ תוגורע .ג
 הָרְצְעְג בצָהְו ,בע, שקבא

 יִרואָמ הָסְּכ סֶכָשְמִש יִּכ סת ד
 ! הֶרְונָמ רוא ריִאָיְה שָמָש םִעְו

 סָבְחלִמ יִרְכְּּב שָלֶח ןיאְו ,ה
 ו הָודָס דיִמָמ טיפ לע איה

 הַרְנתְו הָרָשְמ יִלָחְילְב 0 יִכָה ו
 הָרוכְּבַה םֶכְלְו , סֶביִריִעְצ :
 תיִבָדְג םע תּובְהַא יל םֶּתְכַסְמ |

 הָרּוכְש .ןָחיִסיִסְִכ ישנו 1

 ל"דשרו תוועה 4
 .תרקע יתמזמ התיה אל םינפלמ יכ םג , תומזמ ידלי יתאצמ אל
 י ָהְרְבְזא ינא סג םא שורח ןיאו , (תיירוש הגלפה) םבתלעס דימת דיגמ ןמזה

 תתמאל ה אבתש םכשהב ,'ָּת תארוהל כה רמול םיגוסדקה םיררושמה וענסנ

 .('כ ךיע ףוס ק"רי ןיוע) רגדה



 ה

 = ערק רּוגָפ הי ווַפמ הָנַעְו םָא |

 לוק ,תּודיִדְי המשל ריִשָיַו הָּתְשָ

 = תּותָשְבּו ,ן ספ ּודָב יב
 ַחְרָיְל קשונ שָמָש תּומד הֶאְרִת

 מכפי רָבָב ויָעְע ןומורו וא

 .ַחָתְנ ויעָמש בל ,ןָנחְי םא ריש

*% % 
% 

 רקב רּואָּב ליִלָו סמי רָשִא רשה

 . םָביָו ףאוש שָמָשַהְו ,חַרָז
 = = ָתיָחּלְּבְשאְמ רסַה רֶשַא פג

 ַתַלָשְת סָי ידע, הָריצְק רַאְפּו

 ןומָנְקְו רטְמ תֶרָטקִמ לָבִּמ
 ָתְקַור לכור ּהָל המלֶשםָש ךא

 ול הָרּותְו ייִנָפ תֶא רַחשּמ שָמש
 ַָּבָשָת ּורְבַז בּוט הָנְבְל יִּכ ףא

 הֶלּוג יִנָב שאר לע  אָשְנ תּודָפַה 3

 מפ םֶהָמ אָשִמ יִנָּב סמ לע
 ויָנפ רַדַה יִתיִאְר םיִהלֶא תואָרְּב

 ַחָּמַשי ותַעָיְִפְּב שּונָאלָב יִּכ =

 יִל םיִחְמְש יִּבָל תוריק הָאְצַמַאְ
לֶש הָבְעְי הו 2

 ַחְצְנ ריש. הז , םו

 ּוהָשְרְי תּובָאָמ ריבָכְּב חְרא

 ְואָכ ייִרְְלִּב ב .שונָאלָּב ףא



 דע וינְּב עיר = = דִדֶהְו סידיִסמ רֶכָשּו טס |
 היִרְיִמז תוריש = םיִעְ הָנמָאְמ עמ

 םולשּו בֶלַעָיְס  בַאְּפ םיִהְלֶא רָסָה .ע
 .ָחיִרָבַע לָּכְמ חַלָש המלָש שָפָ |

 תַנֶש ריִיָאְּב םיִרָשִע ריִבְגַה גרה םי ,אע

 היִרּופְס יִפְלַא ילע םיִרּופְס הַסֶתַת 1
 אָבּו ויָתנָש םיִעָּב דְרַאְל ול ומְלָשַנ אל ,בע =

 היִרּוגְמ לֶא .הֶא דב ושְפִנְ ץק.םוי |
 ילע  םיָיקפ מת דַתַו ינומ יכל .,גע

 י ָהיִרְצְמ חַּבָשֶא לַבְל האלה תאז

 בי

 תבכרמה רכזנה המלש 'רל הנטק הניק)
 : .(תמדוקה הלודגה הניקב תולמה ישארמ
 לָליַהְו ֶרָא יל רש קש א

 ליל אָהְו רפש רואל הוק רָשא

 כ ישפנ הָצְְו אל תָמָא ,ב
 .(י לֶליִהְו שע ןּותומ יִּכ 1תּופְס

 גי

 .(ןיפשרק ןב המלש 'רל)
 חמו יִּדְגָג דקה ןִמז הָאְרִא א

 םיִרְְְתְג ּולָתַה םיִסיִסַעְה ₪

 "הי 'ר תוועה

 ןות ןמכ איה ליל אתא תלמו , , רחש ןב לליה ןושלמ ינשתו , הללי ןינע ה 4
 +הנה ןמוסב ,ערז םכל אה ,יִתתָג ךשארב ךָכרּו <



 .ונ

 זנ

 ,חנ

 הי יבו

 8 הָמּורר ןמ תא = דדּושְנ הָצמְת ּואַר
 ָהְרַעְי הָרְכַז בוט הָנָשְי רע הָּב

 ּהָמָש הָרעָּב ָךַא רֶפ דב הָלְבְתְו ןַשיִּת
 היִריִבג ןיִנָה אּוהְו םוי לָכְּב שח

 -דהְּת םֶחְלְל ומָא קיחְּב ב ףוטע  תַעְבּ
 ָהיִרְיעצ בל דע דָסַתָו המלָש םֶש ריּכ

 הַרְתַכ ידע לבא תלַחמ | דאָמ הָרָבְּב
 ָהיִרָתָּב ןיִּב הָר  דְבִעְו יִדָבְב תרתי

 [םּודָא) תַב ילש םע = רַטְמ םיָהְלֶא .ךּופשי
 היִריִמַא תֶא ץצ = "קו ץצרי ּהָשרֶש

 דש ןומְלַאְ לּוכָשב לּומ הקָיחְל בישו
 ָהיְרְשא יִמלצ לָבָּב ּהָנומַה - 'ביִּב
 | הנוי , ּהָריִצְק תֶא רוצ "קוו תלשי למ

 | ָהיִרָיִצְ לָּב םת ידע המִעְ ורדי
 --ֶמְנ תֶפַָל םוש רה -דַמָי וָמיִבְנ רַבְד

 היִריִמְז תיִרָפָנ | מכ הצר היל
 -ַאְל .םיִמּוגַעָה שָפ דדָנָל רָבַדְא םּוחְנִ

 : ָהיִרָדַּג תֶא תונ ִבִלְ הָבְבְ תֶא ץּמ
 < | לעו המלָש לע הל דגי וידסח ינו

 ו הירש תֶא תוא --ַפַרְל ויִלָבא שפג
 דַבּו הָמְדַא יִרָשי = שארָּב ול ושי הו

 , הירֶבִנ םע ול הָשַעַי ןָמָאְג תי
 | יולָג הָחְמִו ול רָּפ / זדבו םיִעָשִּפ לָּב לע

 ָהיִרְתְס .לע רוב דעו המלש תאָטַח
 -דועָל וינְפְּב הָמְרוז יִתְּמ הָקָהְצ שָמָש

 היֶרַצַחּב דע | יע ,ןופשיַו סימל



 ץְל ןָנכְּת ּהָניִמ ייל חו היפ

 דדַתְו טיִקְלַתְו רות
 דזּולָמ הָניִעּב לָבָה

 אלו יִנגַי יִמ
 תֶפּו תַחַפּו דחַפ

 הָלעב יִמִּד הָבָפש
 --ֶהְל הֶתּונ םּומ תול

 אלָה המלש רב ףוסָאָל העְבְשָנ םיי
 *דואָל םיִריִבְג ּוְּב

 --זָל נע וב
 דדיִצָה וי וי הָחֶא םיִנָמָשַה .בּוט
 הֶלהֶא יִלָמֶא םור

 בּורכ הָלַעְגְ ךֶַהְ . רק הָביִלָהֶאמ
 --ֶכְבּו רָצעְּב ,ָהיֶג "מל םיִדיִדְו וגס
 "ּבַס המלָש רֶגָּפ

 דקו תּומיִעְנ לאמָשְב

 ףורעל שונא לע בב טה תב
 ָהיֶביחֶאְל ָפ
 ָהיֶרְעָּי סעְמִא שרב הפס הי הירש הָעָשָת אלו םִיִכֶַּה תב
 ֶלְ שָבִיְל אָרְקִּת

 ָהיִריִעְמ לֶא איִב גל םיעְָר יב
 תַעְו הָקְיַחְּב שָמש
 ָהיְרְסֶא ומה
 ָהיְרּבַח תֶא הֶר ןו הראפ תֶא ףס
 ןורא חקלגו ָךֶפְשנ
 ָהיִריִצְמ הוק
 יִאְו םיַהְּכ לָפֶש
 ָהיִרּורֶצִמ רומ
 "ודא גַהְנִמ תֶבָּב ָהיִריִבְּד .ךּותמ קמָל הָמָשְבו עס

 ָהיִרּושא תּודָב
 "ֶרְָּב תומולָש .והּוב
 ָחיִריִצְק םָי דע



 קנה תַ יגר
 דדיִעִת ילואו הָלַש
 ילע .הָדְעְל יה

 1% יב םּד םִע
 .לומִּמ ןגקְמל ּהָה

 יִלְב תורפע תל
 תיִרְּב נעל תירְבִא

 דל זרקו רַמָא
 בָאָּכ דוע הָרְכְא אל
 יִרָצ אל ו
 -ְנָאָּב יִבָבְל טושי

 דּהמ .לֶא יִכְבַּב רב
 קי .יִנְנַ אל

 רָשַא ַּורְל ביש
 דאמ הָאְלִתַ םִא

 דדַָח תובָבְל הָאְצְִמ

 | "רב םיטמַה לֶא
 ָהיְרּוכְש תֶא .ןור
 בורעמ רַשִא העד
 היה ומדא
 דַעָּב םּויַהְו ש לע
 ָהיִריִצְּב בפה

 רק דוע הָוְחִ
 ָהְריִפַא "אל רע
 תאזְו יבָאְּכ רָחא
 ָהְרָיסָי דעְלג

 ד-ֶמִמ יִשָפִ ימוח
 ָחיְרְֶמ שור תור

 הֶמּו הָביִשָה יִחּור
 | ָהיִרְנִּפ ףורְשִּת
 . אלַה ריִמְשְּכ השק
 ָהיְריִמְשָמ םיק

 1 ג מְסָנ רמא | רֶקַי רֶרְּב יל יִמ
 | ָיִרְדַה לָּכ םע לואָש לֶא ריִבְּגַה תַ

 ב הגמ ילֶא ּועָסְנ .םייְּב הָמּוהְמ הֶאְרִּ
 1 ָהיִררתב ןב ּוהְו הָמְרִא יִעְמּב

 |[ --בַא ןָפ יִכְבָּב רָר דדָמִא דע ּועָש ןבְל
 4 היְרְגֶס ףות אוב דדָאְו הָמיִחְצ תֶא עק
 / הָהַא ויָמיִאְר ישיר לע יעיקר שמא

 הרעש יל  הָמָחְס רֶבָּכ יִצְרַא
 ריִבָג תַנמִּת ָךֶסְמ הָמֶלָעְג רָבָּב ורמאי

 ָהיְרושא בלה ןיִעְב יִּפ ועְרָנ אל



 .יִדָש סֶביִלְע לט \

 יִמְּב הְמדְּב כל
 דָשַמְל םָתְיַה תמש

 דדָתְו הָריִפְצ םָחְָכל
 בקי ןואג בָבְר

 --ְלצְו ,ןּוחְבּו תֶבּב

 יִהְו הָבְהְו םיִנִק
 דדָמְמ הָרּוהְו תַּבּמ

 --לו .םִיָדע טושְפּו
 דדּולְּבִמ םּושְו ךָשח
 יִמְל יִריִבָ יל הָה

 דְצִמּו ףרֶדֶה תַרָשִמ
 יִגְִּמ יִהָא הטל

 -"ָשַאְב רֶגְסֶמ הָמָפ
 טַעְמ ןוסּנָ יִמ לֶא

 הָיָה ימו ךָמְלְּ
 ="ָלְט .לַנְל ילו

 "פי [םיִריִסַא] תוטומ
 *-וזע ףְלַבָאְה שור

 ודקֶפְה לאָש סוכ ּך
 -דַאָהְו ריש יִלָכ ּורְּבָש

 בָנְו םֶלִּעְל רעל
 (א ָםיִריִעָש ןומיד
 -דָשָהְו המלָש תיִּב תב

 הרג םָתְלל
 ""רמְל םָחְבַפַה םואָמָפ
 היפ תֶמ
 יובָאָו יואָו יה וה

 ָחיִרָמִא תֶרָר
 ןּושָא תכְָבְלְּב שוב

 ָהיִרּוגְת קש יא

 יִהְּת ףִכְמא הָ
 ז ָהיְראָּפ תָפָג
 דדיִעְּב הָּמַאְו םיַמ
 ! ָהיֶרָכָה ינמ
 רַרְפְס תּולְנְו ןאצה

 ז ָהיֶרְרִע העור
 יִמּו ןָצחְּב היא
 ָהיִליִסַאְמ מ
 "ָתּותָש רַחָאְו יב
 היִרָמְש .תוצמל
 -דותְר תַעיְל :ּוניז

 היִרָבַה  דּורָפ ילע קמ תע, םיק
 רַמְּב ןותמ ןגמ

 רָשַא ותעהּב ךננ
 דאָמ יִבְל הָליק

 ָהיִריִצְב יִָצ

 ש"הי 'ו תוועה

 ,רעפ 'למ ףטוש םשג ק'רל ןשןריפש אשר ילע םירועשב ןושלס (א =
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 יי

 דוגְנִמ זול בב
 -"ָשַמְל הָמָרַאְה הי
 --ופְת א מע

 -תו הָנש לע
 ּואנק רֶשַא שיאְל

 דרי לָבַתְו ויָנָּ
 דדָהֶו שיִא יִנָּב דסי

 ריִבְ המלש הָיָה
 זּותְב הָמָרַאָה וא

 דַבְלּב אּוהְו .ָהיֶג
 רָשָא תונומא ּובָר

 דאָמ ּותְלַבְב תונול
 הָמְבָמ ּולו ,הָתְַ

 דָפָבְב הָנְתְנְו הָמא
 ילע ודָמְעָּב לּומָתְו

 הָהַא םויַהְו ,שָמש
 הֶאְרֶא םִאְו הָגַה

 אלו ָּב הָרְגְבֶא דוע
 -"ָתְל םיִהְלֶא לּומָנָ

 רַעָּב הָּבְחְב הָנְמֶט
 זדמּדה ּובְדָנ ול

 "רב םיִנָפְל ,.םי
 רָשַא דע ּורְצִע אל

 ילע | םיִבָרַע ּותיִמ

 'ר תורעה
 ,י"בב תורפה , תירהג ילבי ילע : הלא תולפ שלש (א

 דיו נו .יִבְרְּב
 היִרָתְּב תֶא ףיל

 עב םיִעְלְסַה ץצ
 ָהיִריִחְּנְמ תָּפ
 רואָל םיִקֶתֶש תואְבַצ
 היִריִפְכ והוא
 ָכִא םיִרָכְּד ץֶרֶא

 ָהיִרָבּד ןינע
 -דָנָמ ול דיִבַעִּמ הָל

 ה לעב
 איָהְו הָכותְּב ןַנ
 ָהיֶרְשִק וב
 ומָּכ ול הָשְּבְכִנ זא

 יִנ לָּפ ה
 הָשרֶדֶא יִלָּב ץֶרֶא
 היִרואְכ שורדא +

 םולחּב םיִּ ומְלצ
 ָהיִרְמִש .ריִעָא
 הָתֶשִע  רָשַאּב לב
 היִרוָתְס ריִתְקַת
 הָבְרְנ רָשַאַּב תוע
 היֶרָטְמִמ חל
 דָצָהְו הָמְדַא ור

 (* ָהיִרָהְנ יִלְבָ

 ש"'הי



 דדתָּכ ףןמְו שבָל | כ
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 (י ָיִָלְּפ שנע |
 םָהָו םיִאיִשְג רוה תָג ְ

 יָיִִבְר דבְלִּב = ָּתַאְנ חָנתֶכ ילוש
 י

 הרושבה האב תע הז המלש 'ר לע)
 ,(םדוקה רישה תמלשה םדוק גרהנש

 ידידָי ךָל הֶרְשֶּב םי אל הָרַא א

 המלש גרֶהֶנ בכ יִפ ְֶמְְּ
 דָפְסֶמְל ָךְרש ךּופַה ישאר ךופה .ב

 ,מּולֶש הָוק דב רָבָש אֶל
 אי

 .(רכזנה המלש 'ר תגירה לע רפסמ ריש)

ְ 0: 

 היִבְצְמ חַבְשֶא = לַבָל הָאְלְַה תא | ,א
 ָיִרְפְס .תֶא הנ "שא יִבָבְב תוריק

 = ל תוכל יִָחִּ ב קב הָרְבִע ב
 | ָתיִעְרְמ טק ץֶחָל הָפְשַאְּכ םמֶא

 = תַצָק תובכְטה תוע = "דֶמְ יִלּולְו ,הָמְדְק
 = ָהיִבאָּב יִמָצַע הָפְרָשִנ טְקְכ ,הָשֶא

 יִאְו םיִתיִנע 1 לָבִמ רּוגמ אָריִתֶה ּורְמאי

 ! ָ.יְרּוגְמ ּואָּב | רֶבְּכ וָּדְסִב אָרִא
 הָחְמֶשֶא אלו ןּוגָי .לָכָל דַחְפֶא אל רוע

 היִרְַה יג ודקְַי ולו ליג לֶא

 / ש'הי 'ו תוועה
 ו ה * לוע וגב םה תבברמה ידופ רסולכ (א



 יח

 יחי

 ימי

 דדָתְּב הָמַָאְה קב
 תַפָש הצָמּו התָש
 יִפּו יִדְנִמ היפ

 תַפָש רָרשל הָחְהָפ
 אּוהְו םָא מב רונכ
 -דֶאב הָניִמָי הָכְמְס
 דדָהְו ָהיִפְל ּוהיִפ
 ילע רָרָשל הָחְתָפ
 וכָפְש טק ו הלוק
 יִמְּב .חֶלְב הָכְפָש

 -דיִנָּפ קורַבְל יניש
 רָשַא הָיְבְצל הַמ

 דָתְו דג ריב המ
 הָתַאָי רָשַא רשה
 דָפחְב הָמְרְַה הג
 יִנָפ וכְשִחְו עסְנ
 דדּושָב ונפל .ּוחְרז
 הרד הָמְדא הָחְבּג
 לּובָז יִמּורָמ הָמָש
 "דוח הָבבְ ץֶרא
 ּהֶרַחְש תעַו ויִלֶא
 נב "םאְלַּפ הדֶרָי

 הָחְָכָש ּורָאָת םע
 דדוָשְנ המלש הָבּוש

 ש"הי 'ר תוועה

 , חירלי ריעצכ קר אוה רונכה יכ ותנוכ (א

 יולה הדוהי בו

 היִדִמִחמ לב
 ףוצְּב תּובְו םֶדא
 היִרְגֶמ סוכה
 הקְּבַח םֶשְו יִנש
 (א יָהיָדְל רע
 הֶנַעְמ לַצֶאָמ ול
 היִרומלִמ הָ
 הָנְנַח תַעָו דּורָפ
 ָהיִדְבְכ יִכְבּב
 הָרְָפ יבע הָעְמַר
 הרוע סד יג
 -ילֶש ּולאְּכ הָּכְבָת

 = יונ הָ
 --הָו .ומְכָשָל הָרָשִמ
 < ָתְריִבִשָי צ
 רָשַאּכ ּויָרַחְא ריע
 -- ָהיִרְרְצ לָּפ וב
 יִרע וימעפ וכ
 היֶרְעְצ תחת
 הָאְמְצ הָבַהַא תל
 היִרּוקְי הָבָּב
 -דנָב ובּושְּב ךֶא וע
 היֶדּורְמ .יִמיל

 ףְֶבּבְרֶמְב םור יש



 וינה , ריס שלבי יב לנו
 םיִמָנִגְפהַמ ריִזְחַה ף8 ילע

 שקְבָא עַרָו םּוקֶמ אל לע ךיַאְו ל
 םיִמָשָג ויָלָע ףורעל יִנָנ '

 הָמְדְִו לקְג ןִמָזל ירצו א
 םיִמָשָגל הָמָשְנ ךֶרצ מָּ

 םיַחּמ ּוליִכְי יִדמ רָשָא ,בל
 . םיִמָלְע םְַכְזע ּואְלִנ סא

 ט
 | .(ועסממ ובושב ובורק לוצירפ ןב המלש 'רל

 הידד וכרא = רֶשָא סיִפְשָּב תלעב א
 ָהיִיְִי ייַח |" = ימי ורְצַקְו ,םיִמָ

 העל הָתְנְק אל | = לָכִא שָמְשְב הָפ ה ,ב
 היִָרְנ ולב | אלו הָנּורע ִָחְ

 ןיְִו הָנְְמְּב תָסֶג = "ֶשֶמ הָנּונע הכר יג
 ָהיִריִמְּצִמ ָח = רָכְל תֶרְגִמַ הָל

 ְבָלְּכ הָנָּבְל ריד == רֶשֶא יִחְלְּב הָפְלע = ,ד
 (* ידיה ךסֶמ | דב הָחְפְְו ות

 לָּבַא ,הָמְרַע הָרְתִנ = אלו הָמּפְכ הָטְשִפ ה
 ָהיְִגְּב יִפ = = "דמו דוח ןמה

 הָכַהַא יִתְמ תֶאָמ יִפַַה תַבְל םּולָש =,
 ָהיִדְבַע דחא = םּולָש תֶרָבְנ אָשִ

 (ג תּודָפ ָךֶרָיְסַאל 13 | רָעַא ליל תּודָפ ישְפנ | | ז

 ש"הי 'ו תוועה

 , ,הפיעצ ךסמ דעב הפקשנ (א
 7 . תורָפ ךריסאל וב רָשא לילע ןערפ ישָפִנ ןתא רַסְולָב (' |



 + ןכ(ו ץמו ודכעש סינומדקס סיפקפס 3ע ס)50 סיקָככ וקממ ךפוט רלושמס (* =

 ושָפַנְּב יִשְפַנ הֶרָשַק תּודידָי = זמ
 םיִמּותְר םניִא רדְנ יִבְכַר דעְּב

 הְריִרְפ יִשְפנ הָתָסְנְזִאל דועָּב | ,זי
 םיִמְלש םיִמָי יִנָּב ּונָּמִאו

 יִדּורפ םיִמָי תו ונודלו = ,חי
 םיִמזאָת ּונְתדְלְי הָכַהַא תב

 םיִמָשְּבַה תנורע לע םיִנמָא | ,םי
 םיִמְרְּכַה תב יִרָש רש יקנו

 םיִרָתְב יִנָה ילע ףיחְרבְ = ,כ
 םיִמָשְכ יִרָה ָךְב ּויָה לומּמ

 הָעְמַרְּב .םיִלְלּוגִמ יפעפעו .אכ
 םיִמָדְב הֶלְלּוגְמ העמדה

 שיא לבב דָגּב ןֶמז "יס ָךְִמַה .בכ
 םיִמּולְש .ויפְבּו בֶלֶק ובל | רָשַא

 םֶהיִפְב אָצְמֶא םִאְו ב רָּבַדַא | ,גכ
 םיִמּושו ריִצָח ָךְנמ תַרומִּ

 ("םיִאְתַ לע יִתְמִחנ יִסְמַח  ,דכ
 פיִמְכִח סָהיִניִעְב הָּסַה רָשא

 תונומא םֶהיִרקשְל וארק רָשִא ,הכ
 םיִמְסְק .יִתְנִמֶא םש וארו

 םֶהיִלְבש ורצו וערז רָשָא | .וכ

 / םיִמּונְצ הָּמַה םאְו םָב ּוחמְשו
 | םיִשָרַח הָמְבְח רַבּד יִנַעָו = ,זכ

 םיִמיִנָפַה םיִניִנָפַה תופָכְל
 ויָרְדִח סֶּב שַפַחֶא תור יִלָו ,חכ

 םיִנָשְלַה ויזְנְגַמ איִצואו



 ןוצּורו ד וקג מ יכל
 םיִמּורֶמַב ה לָּמְפַג ןיִאְו

 הָשְדַח לב ןיִאו ,שָרֶמ הֶזַה

 םיִמּושְר [לֶא עַּבְצֶאְּב ָהיְקָתו
 םֶלָ ו ,ָיִרָבִ וש יא

 םיִמּותָח ול ןיִמְי תַעָּבְַּב
 'הָבְְמַב הָּוצְמ הָּבַסילכְו

 םיִמַעָפ הָיָה רבְּב שָדְמ לכו
 רָרָפְלִא יִּב שונָא רָּבִח אלו

 םיּמָאְל דָחֶא םאָלְמ איִצוהְל
 שיא יב זוֶאָמו ּודְרְפנ אָלּולְ

 % 6 ל יזַא

 0 וועגר תֶא ה בק |
 םיִרָחֶא ווכְרָבִ םּיַה .אּוהְו

 םיִמיִעָגַב ּולָבְי 'תוא רַשא
 תָפּכ איִרָב יִפְּב לָכַאִמלֶכְו

 םיִמְמְר הָלח יִפְּב תֶפִַהְ
 ויִניִעְּב םיִרוא ּוכָשְחָי :גָאדְו

 םיִמְלָעְג ול םֶהָו םָאְרַי אלו

 היל ןֶנָע ןוכש :םיי יניִעְ
 םיִמָרָז תדרי םָהְו ,הָשִמ דּונְל

 ּוהיִפְב אָצְמִא רָשִא הָמְכִמ רקס
 םיִמָתְּכַה .בַצְמַמּו ָּפַה 'םיקמ
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 .ח

 ייָכָב רַהְנ םויה
 יִיָבְצ הָרְּכְזֶא יִּכ
 יוד דַבְָל אוה קר

 יִמע .ּיָחְל רוא
 הָּפַבְכ ָעָש ליל

 הָשּומ ןיִאְו טעְָּ
 הָשמ יִנָפ אָלּול
 הָשנָא דודְנ לָּב יב

 ימי - רזא יִרָהַ
 אָפָּפ ליִסּכ לע ּול

 רַצָי ןָמָּוה פַא
 רָצְקִּת םולח דָי וא
 רַצְפּו שורד יִּבל

 ימּונ .ףושחי םִא
 הָמְנ בואו םֶסק

 הָרְבְח הָרעְונ םוי

 הרע הקמ וב
 הָרּות הָרְבִּד ₪

 מא כ למ לע
 ןָתיִּב ןָכ רט
 ןֶמָנ תַעָּב ןממ
 יֶפּוצ ויִפְב םֶשְו רָנ
 יִפַצ יִנָפ ידעב
 הָעְמִד סָיָּב העְבְמא
 הַעְבָש רּואָּכ רה
 הָעָשֶא ובו ,דִיִדָי לָכ
 יִפד ןיִאְּב דמְחַמ
 יפ יִדָיְְג ויִלְעו
 ּותְרָבָחְּב יִהָא ל
 ותָנוממ זוחַאְמ
 והָבַהאְּב יִמָּד לַא
 יפולאב תזַחַמ

 יִפָש .ףַלָו ודעב
 סֶדְסָָהְּב םיִנָנר
 םֶדָוס דיג תויַהְל
 .םֶרָא יִנּב ןושְלּב

 ח

 . (ומעמ ודרפה ירחא ארזע ןב השמ 'רל דוע)
 םיִמּולַע יִמִמ  דּודְנ ףונעדָי א

 םיִמּודק לַחנ יבָּבַה לַחְנְו
 הֶאְטַח אל לע ןִמוה פע בָה ב

 םיִמְָל ןוע ןיאְו םיִמָיש פת



 . (ותדירפ תעב ע"במרל דוע)
 עמגְרִמ הָאְצְמִא ךיֶרַחַא ךיא
 וא גו ךמע בלה , ענת
 ךְבּוש .םוי ּולַחָי תּובָהֶא ילול

 (ג לגל 0
 הָיַה ,ךְבְרַעִמְל הָבּוש ! יִבְרַעִמ רג
 ל ו ה
 רט יִּכ ןוריעי רֶתָּב ירה ןה
 (+ ענש יִעָמְדְו יִליִּכ דאָמ קחש
 (ה םיִגְלַע לֶא ףלהַמ ! הָרְורֶב הָפְש
  עּבְלג יִלֶא ןומְרָמ לַטְָל הָמ וא

 ז
 .(ע"במרל רוע)

 יפי ליִלָּכ תַאָּפְמ | יִמְשּב סיב ןֶּמ א
 יִפּוג רֶאְש דודְנָב הָסְמַי ןמָז םֶרָט

 :י ל"דשר תוועה
 יכ .רמואו , ןתוא בוזעלו .וצרָאָמ תאצל .חרכוהש ובהוא תדירפ לע ןנואתמ ררושמה (א

 < אוהש םוקמ לכב יב  ןפואב , החנהו עוגרמ אצומ ןניא ןנממ קוחר ךלהו עסנש רחא
 < ךותב ןכוש ובהוא דימת יכ רמולכ ,ומע דגו ענ (ה"יר לש) ןבל םג ,דנו עג ךלוה
 ן / .ויגיע דגנל אוה דימתו ןבל

 בושת וב רשא סויה תא תופצל הוקתו תלחות יבלב הנתנ אל ךתוא יתבהא םא (ב
 לבו ,עוגל ןנמת , תמ יתייה ינממ תקחרתהש םויב יאדו זא ,ילצא ךרוגמ ץראל
 .אוהה רודה יררןשמב הברה יוצמ הזו ,ריחי םוקמב םיבר םהינש , תובהא תלמ
 .ה"יר לש ובל לע הנווכה] דחא ןינעהו תובבל .בותכ תובהא םוקמב ררופסקא יזנגבו

 - בורק היהיש ידכ , ברעמב איהש ןתרלומ ץרא לא בושיש ול רמואו , ע"במרל הלהת (1
 . .ויבהוא תובל לא

 | םימשה ןמ ררויה רטמה יכ  םונמאנ םידע תמה ןה ךניבו יניב םירירפמה םיותח (ד
 = יתילאעמשי הגלפה וזו ; דורפה בואכממ יניעמ תופטונה .תועמדה רגנכ טעמ אוה

 1 .דרופסקא יזנגב רסח הזה תיבה /
 'םישנא םע רוגל ךל המ, לארשי תורימז םיענו הרורב הפש התא : ע"מרל הלהת (ה

 / ןומרח לטל םולשמנ םרקיו םתובישח בורמש םידמחנהו םימיענה ךירבדו ,הפש ינעל
 + (א"ַב 'א 'ב לאומש) םירוראה  עובלג חלש תררל םהל המ



 [ יל .הָשמֶל הדו ָדמינ
 | (א - וא חַרְקָּכ הָיְהֶא אלו

 | 7 ּתּולַָפִמ שָחַכְל הָליִלְח .הכ
 ] ( ולָמּג םֶדְק רָשא דָסָחַהְו י

 . יִבְבְל ףנצ רֶבְּכ אּוה"סנ אּוהְו  ,וכ
 3% (ליִדְבִמ ובָהְתֶא ליְִּבַהְו

 / ּוהיִפְּב יִּכ ,דְגְבְּב גארא אלו | ,זכ
 (יאל הָנָי ובלו ,ויִחְפְשַבּ

 ּפ ובָבְל ןידָי רָשַאהלָּכ לבקא ,חב
 (ת וליִלָפ ּוהיִתְמַשְו ,יבִל ילע :

 רקבי , דְסַחְְְבּו ודְבַע ינא מכ
 למ לע סּוחו ודָי עט

 יִבָהא הָלּב ןֶמְ ִ םיִרָמיאָו | ,ל
 ן .( 1לָכַא שע יב ורמי שעזולע

 ל"דשר תוועה
 יכ ,והובכ חכוש אוה ןלאבו ,ודצמ תותיחפ וז ייה ,הבוח ףבל וןדידי תא ןידי

 , םיתבושמה ןיכרדו ןתלעמ םע םיכסמ יתלבו , הזה השעמה ןל תיהי דוככל אל

 .השמב ודומש (א

 ,ה"ור תא םדקמ למג ישא דסחהו םינפל השעש תמ התע שחביש ע"במרל הלילח (ב

 תבכהאה לע דועמ ףצקה ולאכו , המודקה ותבהא שחכמב ופצק היהי , ןילע ףוצקי םאש

 . ודידי תויהל יןאר ה"יר ןיאשו , תועטב התיהש תסדוקה

 ה"ור בל תא ןחב רבכ יכ , תועטב ותבהא התיה .אלש עדוי (ע"במר) אוה םג אוהו (1

 .וב  ברועמ - לידב .המכו ףורצה בהזה ןמ וב שי המב עריו ,רוב ךותב ומכ

 = ןיפב אלא הז השעיש רשפא יא יכ ,ןירצכ ןל ינבשחיו ,יב דוגבי אמש גארא אלו (ד
 י !(אל :רמאיו ,ןיתפש תא ביזכי ןבל לבא ,ץוחלו הפשה ןמ

 . ונניד לילפ התא הי ָך ותרישב ע"במר רמאש המ דגנב (ה

 תללותה יב ןכ .ומכ רול לַבָוִי ןמזה ךשמב השלחנ ותוא יתבהא יב רמאיש ימ (

 .שָע ןא .שיע  ארקנה ברוכה תא הלכא שע תארקנה הֶנטקה



 ודידי  תוחְבּותְּב רוני םאְו ,אכ

 לָהְכ תיביר יִמְּב הָבַהִא ינו
 ריו, ,ּוָי בכ ריִּבַה רָשַא ,בכ

 | (יולָשְמ אָשִ ָהְכִב ,זמש 3
 9 יִנדָא יִנניִדְא אָגילַא ! טַאְל ,גב \

 : 0 ּולְלָהַמ רּוְיְו ,הָבִח ףַבְ

 ל"דשר תוועה .
 .ןמזה אוה ,הצורהו גווהה (א

 ןיחבמ וניא ןמזה + רמאי ,ינמכ הקדצ רמאו הדוהי ריכהש םיליתפהו םתוחה םש לע (ב

 יי .ויפכ רובכ קירצל תתל , םהידבעס ריבי אלו ,עשְרל קירצ ןיב

 :ישילשהו , הערה ןא הבוטה תלָחתה וגינע ינשהו , בלחמ ילומנ ןושל ןושארה ןלסג (ג

 ע"במרמ חקל ןמזה : רמאי ;(םישרשב ק"דר :ןייע) הערה וא הבוטה תבשה ונינע

 םאש םימת קידצ שיא אוה רשא תחת , וירוענ יסיב ןל התיה רשא ותחלצה לכ
 .ןלומג םולשת תבוח ידי אצוי היה אל ןיירע םלועבש רסח לכ ומע השוע ןמזה היה

 םיררונה םדא יגב , דודנה ישנא ןב ןווכמתו ,חתפב רודנדםע האירקהש ול הארנ (ד

 ' חרס םשפנ בורה לע הלאכ םישנאו ,תרכהב אלא ,תרוחכב אל םהל אל ץראב |

 אלו והליכי אל רה וליפאו דבכו השק םמעזו ,תוצרל םישקו םסועבל םיחונו , םהל -

 ובהוא לע הגווכהו , רוחי םוקמב 'םיבר ןושל , דורנ שיא םוקמב דודנ-םע . ןהלבסי 0

 |  ,ופצק רבוכ לובסלו ליכהל חכ וכלב ןיא יכ רמוא אוהו , ןילע םעבש .ע"במר ָ
 בתב ןתוארב רשא יולה הדוהי 'ר אוהו , םדוקה תיבב רכזנה ודיריל רזוח ריכה רשא (ה 1

 . תאזת הרישה רבחל ררועתהו הכב ןמש תא ןריכזהבו , ע"במר ידי /

 < םאש ,ויתולעמו ורוככ ,ןללהס ,יאנתה תבושת אותו ,רוכזי םאְו לע בסומ שאל (ן

 ב

 וכו



 = (א תוָזְמ תֶרָאְפַתְו תומְכֶח ל
 = ליִצא רזה ריִבְג ,דעומ א

 < \קחְרְל הָכג רָשא 0 ןורַא אי

 ג ולב ֶרָר יִלֶא הָגָפ אלו
 לָחִיִמ 0 ובהוא ינו .בי

 / וליִשְל וא םֶלְשִל .זבּוש תעל
 ןַּב סנו ,ינש ןיִאְו דָחֶא שו ני

 ₪ ולָמְעל ץק.ןיִאו ,1ל ןיִא חו
 ( הָנּומָא עב ןֶמָוה ונָנִח .די =

 : ולָזָג יִנשבּו ,דָחֶא םיֶּב =
 ובָצַח רּוצ יבָבְלִמ ולָאְּכ ומ

 (ו ולָצַא יִתְמָשַנְו יִחּורַמּ
 ? ובָבָל עַנְג שונָא די יִמְל ,זמ

 ּוליקֶל ַמָשַי או שרח ןִמְ

 ל"דשר תוועה
 לע אות) , תומזמ תראפתו דעה] , הרטע ונינעש , ימרא ןושלב ןתארוהב ןאב רמאג לילכ (א

 אלה ןויצב ה"יר רמא ןכו . תתנ ושארב תראפת לילב תבשב תירחשב םירמואש ךרד

 | | היעשיב יתשריפ ןכו , תרטע ונינע , לילאה תובלממ לב לילב ףולחיו הנשי : ילאשת

 7 , רתבה רופיו ףולחי םילילאהמו , ףולחי לילכ םילילאהו
 ימיב עריאש ומכ , תלוש תרותה ןורא רמולכ , קחה ןורא יונכב ע"במר תא הנכמ אוה (ב

 . בש אל ע"במרו ('ט 'ו א"ש) ןלובג י,רד ב"חא בש ןוראהש אלא , םיתשלפ

 , הלישו םלש רובזהו ,  הלחתב ולהא םש היה רשא תומוקמה ןמ דחאל בושיש לחימ (1

 , , שדקמה תיב םילשוריבו ןכשמה היה הלישב יב

 | | ל*יר םכחה ירידי ירבח ןייע) תחא תב םא יכ , םינב ול ויה אלש יולה הרוהי 'ר אוה (ד
 .(ה"מ רומע דרופסקא יזנג רפסב םוקוד |

 ָּ . יולה הרוהי 'רל ןמאג ער ע"במר אוה (ה

 = קלח .אוה .ןלאבו , יבבלמ ןתוא בצח לאה ןלאכ יל ביבר אוה יתרמאש ןמאג ער ותוא (1

 .יתמשנ\ יחורמ



 שופ רַמָש

 םּור אָבְצ שרֶפ רָשַא הָלְמִש לגְו
 (ג ּולָלָש יִמָנ הָדַּב ךלשהו

 הָנְגו וקְדִצ ידע  לַצנְְִ
 (ג ּוליִסְב םע שַע יִגָּב תֶא ריִסיְ

 ונירהש אּוה רָשַא ורֶהַס הָחַק

 (י זליג הָחְיָמ רָעַא הָמיִּכ סכו
 ּוהָגִ םיִנַמ דָיְב ּרּוְכו

 (ה וליִלָח תֶא ןַּת הָנַּעָי תונָכְל

 הָוְָו הז תושעל לקו
 וליִנָכ דוד ןיא רָשא דוד דּורָפְל

 ל"דשר תוועה

 וילע שורפ התאו , יתרכל תלכת ןיב ריכהלו ןרבח תא ריכהל םראל םרוגה אוה רחשה (א
 לודבי אלו ,רבדמ רבד ריבהל לכוי אל ןמצע רתשהש דע , בצענה ךבבל תווחש

 . ןלאמשמ ונימי ןליפא ,
 ןללש םזנ שיא המש ןבילשיו הלמשה תא ושרפיו םש לעו , םימשה רפסכ ולגנו םש לע (ב

 < אבצו ,הלמשל וא ('ב ד"ק םילהת) העיריל םימוד םימשה הנהו .(ה"כ 'ח םיטפוש)
 :ךלשתו ,קחשכ איהה הלמשה לולג : ןמצעל רמוא ררושמהו , התוא םישרופה ה םימשה

 . עיקרל םוידעו םימזנכ םהש , םהיליסכו םימשה יבכוכ לכ הב

 . תמיבו ליסב שעו הגנו קרצ בכוכ ןוגג , ויידעמ םורע קחשה ראשיו (2 | >

 .ויפי .רוהו וידע יבצ םה םג רשא , קמיכה הסכו , חריה עיקרהמ חק (ד
 עיקרה תלילש רייצמה ררושמהו , םיינופצה תולזמה ןמ רחיול םש אוה (1,עע8) רוגכ (ה | =

 רשא ,הנעי תונבו םינתל והנתיו ורונכ םג ןנממ חקיש באבגה ובלל רמוא ,וידע לכמ |

 < אל ,ולילח . םיכוב לוקלו לבאל ךפהי ימימשה רוגכה םגש ןש 42 = ,הללי לוק םלוק
 םג רובזה רוגב ריכזהש רחא רישה תצילמ ךרד ילואו , םיבבוכה ןיב הזה םשה יתאצמ

 ,רונכ ארקנה לזמה לע תנווכה ןיא ןמיסוא הירא הדוהי ר"רהומ ידימלת תערלו , לילח

 2 . םימשה ילגלגל םיפחימ םיפוסוליפה תצק ןיהש קיזומה לע לבה אלא



 / תוחְמָש בש הנו -ב ינמ
 , . את הֶרזע = ל רצ

 ה
 ו ::תהכות לע לצנתמ ע"במרל דוע)

. 

 ן ּוליִלְב (ג םּויַה תַבָחַמ לע  הָכְּב א

 | וליחו קמש עמד ביי
 : םיִגגו יִפְנַּב שּרֶפ ויִנָפ לעו ב

 ַ ₪ לָפָאמ לע לָפאּמ ףסוהו
 ָּי אָרְחַמְּכ תּורדק  ליִעְמ 9 4

 6 ּוליִעְמ קֶרב רְּב ערק

 ל*דשר תוועה

 תלמו , "וגו ךולמ ןומיקי לשוב 'ןגו םיבר תרסי הנה , בויאל זפילא רמאש ךרד לע (א

 . ארזע ןבא ןתחפשמ םשל זמר כ"ג איה תורצב הרזע

 אוהו | , ובהוא תרירפ לע ןנואתהלו תוכבל ןמצע תא ררועמו ,ושפנל רבדמ ררושמה (ב

 "הלילב רמולכ , תרחמה םוי ליבשב הלילב הכב םג ,הלילו םמוי הכב : ןמצעל רמוא

 וככה ךממ ענמי ילואש המ דגנכ ךתיבב לופבו לדגה , םירירטמ ךל ןיאו דדוב התאש

 םימשה תא ובישחי ךיתועמדש דע ,היבבב תוברהל ךל יואר ךכ לכו . תרחמה םויב

 . םאבצ לבו
 לעו , םינוגי יפנכ וילע רוע שורפ , ךיתועמד ותוא ןבישחה רבכ רשא ,רבזנה קחשה (2 <

 < .ם"ט ל"נו , ןימָש י"כבו , ארבסמ היתבתב וינפ תלמ , ותלפא לע הלפא ףיסות ןכ ידי

 ןתוא עורקל קחשה לבוי אלש ידב , ארחתכ השקו בע רוחש ליעמ קחשה לע שורפ (ד

 םנו , הלפאה תילבת , םילפא ךימש ויהי רמולכ ; קרב וכותב רובעיש קד ערק וליפא

 ךיירנערהע השמ ר"רהומ רקיה ידימלת תעדלו , עגר ףא םתלפא ריאי אל דחא קרב

 תורדקה ליעמ היהיש ,וחכ לע אלא ,קרבה תוקד לע הנוובה ןיא ידארב ריעמ יולה

 + ןובג ןכו ,וערקל חכ רצעי אל קרבה ןליפאש ,השקו בע ךכ לב

/ 



 תּורְטְמַל הָיְּכ אָמְצ יִנא = =
 = םיִדָבְכ הָשמ יִרָו יהי אלו

 (:תורוצע יל הייה ויִבַעְ
 ןּוצְרְו ילָא ּובְּתְכַי םּולָשְו

 תֶוררָמ יִלָע ּובְתְכַי אָג לַאְ
 םֶמיִשָא יִניע, יִלַע תּופְטטְל

 (: תורושק יִדָי ילע תותוא םַגְו
 יִמּולְשַמ תופומע יִריַש תּונָּב

 (י תורּוזָג יִשְפַנ בצָחַפְמ פַהְ

 הָניִַהְַת לו , הָנִפְ
 תריִבָגְל תיחָפש תיוְחַפְשָהְּ

 ! תיאָלְמ ףודירחי הָטְלְו ,במ
 (ה תורוקל עָגְּפִמ ְָּבַל .תוריקו

 ל"דשר תוועה

 * ךבל ךותב רשא םדרפ ותוא לש (א

 . םיתש םוקמב תרמוע תיבה תלחתבש אל תלמ (ב =
 . ירי לע תואלו יגיע ןיב תופטוטל ויהי יל בותביש םיבתכמה (:

 תירברו (ימולשמ םיבר ןושלב לי'צ ילואו) הכרבו םולש הנועט ךילא אובת תאז יתרבחמ (ד

 + בל תורוקמ ואצו = =
 שיגרמ ןנואש הרטמהו עגפמה ומכ , םלועה תורוק ול ולכוי אלו ,קזח ךבל אלהו (ה =

 יכ ןמיסוא הירא הדוהי ר"רהומ ידימלת השקהו , יתשריפ ךכ ,וב םיעגופ םיצחהשב
 קזנ תלבקמ איה הנהו , הב םנכנו התוא כקונ ץחה הנה , תשגרמ הניאש פ"עא הרטמה

 = = תועיגמ םלועה תורוק ןיא : רמול ררושמה תנווכו , שקומ ןינע עגפמ שרפמ אוהו ,ונסמ

 < ןלכות אל רשא , תואלתה לא שקומ ןמכ ןהו , תוקזח תוריק ויתוביבס יכ , ךבל דע

 + ןירבר םיגוכנו , בלה לא םנכהלו רובעל



 יַחבְשָחִמ ל ּוגְהָי ךיִאְ
 = תוחּובָש ףֶמּודידי .ןינמ זהו

 םיִנָדע יִרָיש תוְּב ְשַבְלַהְו ל
 (ב .תזרורצ - תּונְמְלַא יהו

 יב רי הָנְתַנ הָּעבִּפ ,אל
 0 ₪ לבש סָשו

 תורוהל בוט םֶהָכּו ,תוריה ָּךְל ,בל
 (י תודוהל בומ םֶהְכּו , תורות ל /
 הָפִגְלע לא הת של גל ,

 ₪ תורּורְבַה תּותָפְשַה יִריִגְ

 םיִנִָע פדרפ ףְבל ךית הל ,דל
 0 תיהיקֶמ הָמְּכָה , תורָאָּב כּותו

 םיִניִנָּפ תַרְחִמְּ 6% ,הל
 6 תירּוגַא הָמְכְח תורֶנָאַמ רָשַא

 ל'דשר תוועה
 . ךתלוז רחא שיאב (א ,

 " | .רתיו תאש רתי (יתורבחמ) יריש תונב ונק ךממ יתדמלש המ ידי לעו ךתודידי ידי לע (ב |

 = תנמלאב ל הו הלל , הילב הדעת הלככ םינרע ידגב ןשבל ךירי לע ולאבו ,זע -
 . תויח תונמלא הרורצ

 , 0 הגלפה . תורהנבו םיסיב וליפא תלשומ ךדי ךלכשבו ךתנובתב (1

 ! | תנומאהו הרותה ינינע לע תבתכ התאו ,'הל תודוהל בוט םהבו , םיטויפ תרבח .התא (ד

 | | ע"במר רבחש םשבה תגורע 'ס לע הנווכהש הארגו , םידימלתל תוהוהל בוט ךרובחבו

 : .הנומאה ינינעב

 | | ףבדא םודוגנ יב ןמ ,ידיגנ .הרורב הפש םימע לא ךופהא קופפמ החוקל הצילמה (ה
 7 .(ף 'ח ילשמ)

 = ףיב ריקהכ ןמ , תוריקמ . המכת תעבונ .ןהמ רשא תוראב שי אוהה םדרפה ךותבו (1

 . הימיס

 .המכחה יבתכממ תופוסאה םוגיגפ לש קנעב ינתדבבו ינתערי התע הנה (ז |



 - תש הָדָש אלו, ב
 (+ תירָשּו םיִר : אלו , ּףליק דּוהְו <

 דָבִעל , ל ָךֶבּוט שדִחֶח
 (ג תירָצְק ָךֶבּוט רּפְסִמ ויִחָפָש

 ? ךְלְלהמ רָפְסְל וא ריפְסלה
 (ג תּורפְס עַרָי אלו הָאְלָנ רֶבְּכ

 תּודָבְעָג תּושָפְנ הָּמַּב ךָל
 תירופא ָךיִרְסַח יִלּומְגַחְּב

 (י רבָבָכ ריִּבְכַמ ֶלִע םֶחיִלַ
 (ה תורקָיַה םיִנָבַאָה -/

 בֶהְְ ףָסָּב ָל קל
 תּורְטע סָהישאְרְל ָתיִשעְו

 סנש יִפ ךדְבעְל הָיָה לבא
 תירוכְבַה טַפֶשְסְּכ ָךְּמְּב

 ז יִשָפְמְל אָצָא הֶלְכוא יִהָמו
 תורודְל יִנְיִבַעָי .ךֶּדְקְַו

 תּורָחַשְו תּודל יִנש ךיּתְרְבַע
 תורּובְג ינשל ָךּדְבַע ירועו

 ל"דשר תוועה

 סעטו . תורשו םירש  לוקמ יל ביבח ךלוקו , תופי םישנ לכמ יל בובח ךדי בתכ 0 4
 רחבא ,תלא םירבד ינשמ רחא ךל רחב יל .ןרמאי םא : רמאת ןלאכ תאזה הצילמה

 .תז רבד אלו ה) רבד 4

 : . ךבוט רופסלמ תורצק ןיתפש רשא הז ךרבעל םוו לכ ךבוט שרחמ התא --

 1? רפסמ ןיא יכ רופסל עדי אלו האלנ רבכ רשא שיא ךללהס ריגהל ןא רופסל לב

 . םהל השוע התאש דובכב , ךרפח לוע םהילע -
 תורסעה וובר ירי לע הזו , גוהנה ןמ רתוי רקויב הנויהת תורקיח םינבאהש םרָוג התא ₪0 4

 ךלוהו שרפמש ןמכו , ךידידי תא ריטַעס התאָש |



 (א תור ו אושו קיר שתנְבו |
 שַבְלְו הָמְכָח לַצָּב בשי רָשַא ,די

 ו תּודְמַחַה ויִדְגְּב
 םיִמָרַש םֶדָא יִנָּב לָכ הֶא ָךו ומ

 (ג תורגמ םֶהָל ּושַעְי אל סָהְ :
 םיִשְרִחְ םיִרְוע םָהְו ,םיִחְקַּפ תּומְּד ,זט

 | (+ תורּוגס תובְבְלְּו בֶמְר הָפְּב
 . 1 םיִשְנּ ןַתְּבדתַעְּב םֶה םיִשָנַא | זי

 /[.- תורָסַח תוצעומו לַתּוה בָלּב
 | טול תּונָּב תַצַעַּכ הקְבְנ םֶתְצַע ,חי

 (ה תּוריעצ םַע תוריִכָּב ץֶעוהְּ
 ָףֶמֶשָו הָשמ ריב ,הָז ָךְלוקה ,מי

 ; ב תורשּבמ נא םַעְנְי רשצ

 ל"דשר תוועה
1 

 |  תונליא ןתעיטנמ וחמצי תמאה עטונ אוהשכ יכ רמול ןכתיש דע , ברו םוצע ותריקח חב (א

 | םילודג תונליא רקוע אוה תועטהו רקשה שתונו רקוע אוהשכו , ןונבל יזראכ םילודג

 [ | הזה תיבה דבכנ המו . (םורעו הלוגמ ראשנ רעיה , תונליאה תריקעב) תורעי ףושהיו

 8 ! הזב חבשל םיוארה םדא :ינב ורקי המז

 - ,םומורעב וינפל םדא ינב ראשו , תורוהמו תודןמח םודגב שכלו המכחה לצב בשי אוה (ב
 . . םהל םישוע םניא תורוגח ןליפאו

 \ בחר םהיפו , םישרחו םירוע אלא םניא תמאבו , םיחקפב םיארנ םה םדא ינב םתוא (ג
 , , . ליכשהמ םוטא פבלו לבה ירבד רברל

 . םישנכ ןאצמי ןנחבי םא רשא סישנא םה (ד
 ןשמ ךרד לע  םיינשעה םירישב הברה יוצמ'הזו , דיחי ןושל םוקמב םיבר ןושל (ה

 : . לאעמשי

 ,תתל , ןילא ורובד בסמ אוה , םדא ינב ראש לע ונורתיו ע"במר- תולהת ריגהש רחא (
 + תובָוט תֶורְוְשָבִמ רתוי , תורושבמ , ןל בתֶּבַש הריש לע 'תדְוה ו



 :םיִנחְפ ירח סו 0
 0 תורואמ םֶהָמ בּושָו , ראב /

 בָש רָשַא שיא הָביִשְב לָלַהְתְ
 (ג תורּועָנ רע ךּומְחְמ ויפו :
 תור לָשֶמ רָשָא הָשמ בֶרֶּכ יט

 תורּוכְמ ּולְכָש דָיְּ ויָתיוַאָמְ
 ( תורוסַא העָות תושַעָמ ויָדיו

 (י תי הנ .ןונל יָת
 ץוח ךלֶהִמ ויִתיִבְשְחַמ ענֶמּו ,אי

 (ה תּורְצְַג יי יִנָּפְל םָהְו
 ליִמָשַמּו ןיִמָימ תֶמָאָה שקבְל בי

 ( תּורָעָש איִטֶחַי אלו ,ליקו

 ל'דשר תוועה
 םה הער תמאב רשא תחת ,ןבל ישמ יטוחל תומוד תונבלה תורעשה יכ רסוא התאו

 יפלו , תורואמל םתוא המרמ התאו . ןתפ רוחל אלא םלישמהל יואר ןיאו , הבוט אלו

 איהו , תייריש האצמה אלא וניא הזה ןינעה לכו . םהמ הבוט ינועפצ תרואמ תמאה

 תלותבב הז תמגוד ןייעו ,ארזע ןב השמ 'ר תא חבשלו ללהל םירבדב סנכהל החיתפ

 .'ה דומע הרוהי תב >>
 ? ותבישב ללהתהל יאדכ אוהש אוה ימו ,ךירעש .ןבולב אשנתהל ךומכ שיאל אל (ב

 , רישה תגלפהו אמזוג ןהב שי הלאה תולהתהו . ע"במרכ םירוענה ילבהמ יקנ אוהש ימ =

 איה תאזה הרישה לכא , תבושמהמ רתי תברה חבושמ היה חבשמה יכ קפס ןואו |

 'ר לש ןיחכשב הברה ןתרישב ע"במר םאו .ע"במר ןל בתכש תרחא הרישל הבושת
 ..ולומגכ ול םלשל הדוהו 'ר חרכוה , הרוהו =

 . לבכבו לבחב תורוסא ןה ולאב (8
 ,ןגממ תותש יתלבל תוריזנ ןה ולאכ

 ויתובשחמו ,  דיסת ודגנל 'ה תוש אוה ,('ח א"ב 'א לאומש) ה ינפל רצענ ןושלס (ה
 ילכתב הנאו הנא רותלו םשמ תאצל ןתוא חיני אלו ,ולכיהב 'ה ינפל דימת תודמוע =

 ] . . םלועה 4

 + הרעשה שוחכ ותעילק איטחי אלו תמָאה לא עלוק אוה (

% 



 תו ךמכע ריס אלו
 (י תויו םָי ןיָּב תונַחל בּושָמו

 '' 5 חת יִּכ ,רָּבַּמ 4 בֶלְּ
 (ב תוריעָש ידו קֶלָס .ליקְּ

 + ףֶל ּומַעָג יִּב רומָאְּב הָּמַפְמ
 .  תּורְעְשַה תַנְבַלְו םיִנָפ רחש

 תורוחש ךת תונְבְל ומ יב
 06 תּורָבש ייל ותְּב .ןוצְר יי
 לָפרַעַל ּךְתּורמש ה

 (ה תורונטל ףֶּב הקְרֶז הבישנ

 / ל"דשר תוועה
 - ךפהנ רוחשה רעשהו , הנקזה ימיב תורחבה ימי ףילחמ התאו , ךלוהו ןיקזמ התא הנה (א

 .העותו ךובג ןוידע התאו ,  תואתה תדובעמ ישפחל תֶאצל רחכת אל ןיידעו , ןבלל
 .היתש / םיה ןיבו תוריחה יפ ןיב םינוח ויהש העשב לארשיל המוד התאו ,ךיברדב
 : חיכומ אוה ןלאכ , ובלל רמוא ררושמה הלאה םירבדה . ץראב סה םיבובנ ןלאב הארנ
 | ,םורוחבה ילבהב העות אוה הנקזה ימיל בורק ותויהב ןיידע יב ומצע תא

 תנוז ךבל יב , ןשע ידו םודיהו בקעי לוק ךלוקו , בלו בלב אלא וניא ללפתַמ התאשב (ב
 % 1 .אושה ירחא ןיידע

 = ךפהב יב , םינפה יפוי .תיחשמ ונגיא ןבלה רעשה יכ ךרמאב ךמצע התפמ התא (ג
 ! רבד .אוה (ןבלל ךפהנ רעשהו רוחשל הטונ םינפה הארמ םא) ןבלהו .רוחשה תובורעת
 " םהינפ הארמ םיברעהמ תצק יכ עודיו , לאעמשי יררושמ ורמא ךכ ילוא . םיענו דמחג
 . רוחשל הטונ

 ןיעב , רמחנו הפי רבד אוה רוחשה רעשה ךותב ברועמה ןבלה רעשה יכ רמוא התאו (ד =
 . םיברעה יררושמ והורמאש הארנ הז םג . םעזָו הרבע יליל םע  םיברועמה ןוצר ימי
 , םיקשוחב תויוצמה ,םםויפ תעשו םעז תעש לע םהב הנוכה. , הרבעהו ןוצרה םנמאו
 מ+109: גומה (1טות 1786, הז8!011 ע601מ66- : ימורה ררושמה רמא רשאב
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 הארג הז םג . הרונמל ךרעש ןבולו לפרעל ךינפ תורחש לישממ התאו (ה
 ,לאעמשי יררושמ



 ּוכְלַהְתִי הֶרּות יִשְרי
 ושעפ םֶבָל רמאי רֶשַא וכל ףַסּי לֶא :רַמּוא לוק

 ריִחָמ ןיִאָמ הָרּות ּודָמַל
 ריִחְּב יִּפָמ ףַסיי יִּפָמ
 ריָחְנ לָּכ ומ הָפ לָּכ תֶפנ

 וכָשְמְי ויָלַע ןח תל
 וכְמָת ודי הָנומָאב

 תּואְנ לָּב לע םֶתְכַּפַהְתַה
 תּואָצּויַה הָמָכִמ תיניע.
 תואָשּינ דוה א לָּב לא

 וכתַנ וירְבְּדִַכ רָשַאּב
 ּוכָתָל ויִתורָפַע רש
 ּורְּבַהְשָנ אל תוחּולה
 ּורְּכָנַי ויָנַע יִמיִמ
 ּורְבָח הָלְדְנּו הָרּת

 ּובְרְרִת זע םָא רוד יִמְכַח
 ּוכְרֶבְתַי ב יִאיִשְנְו

 ד

 .(יולה ףסוי 'רל דוע)
 ושפת ןָיד ריִע לֶא .ריעָמ

 ןורא לעמ יניס לעמ
 ןרַהאְו הָשמ עַבָו
 ןורהס ןראָוצ לָכְלּ
 ּוסְכְרִי וכל לע ןֶשח

 ופגש ויִנְֶמ קָדְצְב
 תואר אָלָהְו םיִעורֶה
 תואָו תָפומ שָּדַקְמַה ןִמ

 תואְצּומ ןַח ןיע לֶכְּב
 ופָסּונְתַ רג יִנְבַא
 ּופְקּונְתַי שאר םיִמָשְבִּב
 ורְבְקְנ אל  בּורְכּו ןוראְו

 ּורְבַשְי אָמָצ לָּכ אָמְצְו
 ּורְּבְרִנ זָא םֶש יִשְנָאְכּו
 ופָח ואב יִלָצ םיִעְגָב
 י ּוסַחיְהָי 1תָחַפָשָמְבּו

 .(ארוע ןכ השמ 'רל)
 תורּוחְּבַה םיִנקְוַב ריִּמַָה ,א

 ורחְצָב תוריחשַה ףיִלָחְִ



.- 

 ומ

 זמ

 זי

 .לודָגַה <
 : רפל יִעָס הז

 < תויִליִלְּפ שאר ָּתַא םֶנמא

 תוילילעה בר ףסוהְי
 תיַחַהְל םיהְלֶא ָךֶמיִקַה

 תויָשּותְל תַד איִלְּפַהְלּו

 תיִכְשַמ תּצְמְח משל
 תיפְלַחְל יּונּב לָּדְְמּ

 תויָהְל לא ךְתְשִמ ןֶּב לע
 יִנַא ונכְלמ אָסְּכ לע

 הָרָבִּג תָמָאָה רָי םּויַה
 יגכ לע רמע קָרָצ

 הֶרּתַה תילעמ ּוהְבְגְ
 יָמיִאְל בשוה דובָכו

 הָרָשמ הָלְג ָךֶמְשְבּ
 ונוכְמְּב טקש דָסֶחְו

 ניגְבּו תר תַאְו
 יהא רַמָּב ָךְבּו <

 תֶשָּבִיו םיִמַי ּוחַמָשָי
 נְָרָי םיִרָה דמו

 תֶשב ּושְבִלְי ףיָאְנשְו
 ונְניִא םיִעָשָר .לָהאו

 תל הָּפ ביָנ םיִענּ
 זכו בלו םָיתְפְש

 רגשי ריש ָךְמֶשְבּו

 . יָנהאל הָתַא ָךּורּב



 -" .אפלאי'רהוברא אסכ 2 ותבשב שגימ] איול
 יניב םּויָכ ּובְרְט א
 בוט יב ָיָל ודה 2

 יִנִע ' ורוא יִּכ אָג ּואְר 3

 בוט רָבְד יִּבְל שחלו
 יָנדַא בוט לֶא ּורָהְנְו

 בוט רָּבַּד יְִ
 בּוטַה תֶא מ 9 םג

 יהא שוטי אל יִכ
 יִּתעַדְי םּויַה םֶעְָאְו

 יִנַא ּונָבּותְב יִּכ

 יִחיִפֶה ןופְצ יִרּוע
 ויִמְשְב ול יִנַג

 יִחּור לע יִבְשָנ ןֶמיְַ
 ויִמַעְנִמ ריש יִבִטַהְו

 יִתְלַצ יול רנָּכ לע
 ויִמָעָּפ ריש ל יִמיִשו

 וימּולע ימיל בוש

 יִנדַא יִנְפִל תָרָשְל רמעל
 ףסיּכ לכו אַמָצ לָּב יוה

 הָז םיִהְלֶא הָגְמִמ יִּכ ּואְר
 כ אלָּכ ּורְבָש ּוכְלּו ,אי

 הָוַה םּויּכ הֶצְרּמ חד

 ףסי הא םֶשָיַו ,בי
 הֶזַה םיַה דע קחְל



 ג הקלחמ

 ' תודידיו הבהא יריש

 8 | א

 (--- . (ךורב רב קחצי ירל)

 םיִסְנַלָכ איש קֶמְצַי בַבְל א
 - םיִכּושִמ וינָב יִנָבילֶא םיִדָסַח

 |. 08 םויָהְכ אָרְקִנ זנב נלע מש -
 | םיִכּומְס ּודְסַח ידי וילע שו

 םיִהְלָאְָּב סב אָבְִנ דיִלָי =,
 סיִכְָטְרְּב הְָרַב אַ

 הָמְדַא ןֶבּוש בּורְכ ּוהָרְלְ ה

 םיִכָלֶהַמ לא יִבָאְלַמ ןיב ילו
 הפ שָפָצֶכָל סמ רקְמ | ,ה

 םיִכָשַח ָךלֶה רָשַאְל הנ
 ךְרכֶמ ומָשָכ אּוהו ורב מש ו

 ,םיִכּורָּב ומָשּב םיִכְרְבְתְמַהְ
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 ל"דשר תוועה

 יברדבו לאעמשי יררושמ יכרדב הכילההמ יקנ ןנניא ןיריש תכאלמב לבא , ל"זר

 םייברעה הנהו . םילאעסשיה יברדמ םה םג ןדמלש , ןהומדקש םידוהי םיררושמ תצ

 'מ בישהל םישקבמו , תרחא תד ילעב םיאנושו , תומקג יפדורו , תומחלמ יבהוא וי

 תרמשהו / ןוחצגהו הרובגה םיחבשמ םהיררושמ ןכו ; םדבאלו םמהל וא , םתנומאל

 םנפג תה;י תבשל היה םצפח לכו , םולש יבהוא רימת ויה , ךפהב לארשיו . םיביו
 תלוגס איה םהרות יכ , םידהיתמ םיוגה ראש ןיהיש וואתה אל םלועמו , חטבר :

 םושב ןלידגה אל לארשי יררושמ ןכו . בקעי תלהקל תיטרפ השרוס , םהל תרחויו
 ודוהו / ןל םיקינכה דיס ומע תא עישויש לאהמ ושקב קר , המקנהו הרובגה תלעמ ץ

 השעמכ דימת התוא ורייצ םיאיבנה הדיתעה הלואגהו . םהיביואס םיעשונ ויהשכ ומ )ּ

 םירזופס לארשיש םימעה תא םירייצמ םהו , וחורב םא יכ חכב אלו ליחב אל ,

 תלואגבו םירצמ תלואגב היהש ומכ) , םהיתובא ץרא לא בושל םתוא םירזועכ / סכותב
 המ הנהו . (ישורופ בש ןייע , (!ב ר"י היעשי) םמוקמ לא םואיבהו םימע םוחקלו) בב

 סח , יבירחה ףאב :ןובירחמ תיב , יביאכה ברע הרשו םודא הרשו : ןאכ רמוא ררושמהש |
 לבא , יולה י"רכ ;ותרותב אלפומ םכחל יב ףאו , ידוהי ררושמל םייואר יתלב ם

 לבא . סבתכ וירועג ימיב ילואו , לאעסשי יררושמ ךרד לע רישה תראפתל םירבר ם

 לע םיסש הובגכ , יגרות םכחב אלא , ררושמב אל רבדמ אוה םשש , ירזוכה ןרפס

 לא רמוא ךלמה ןושארה לסאמה ףופב םש הנה , הזה רישה יבורמ ןיכרד ןהבג

 -- יתפרח םוקמ תאצמ : בישמ  רכחה] ; םביביוא ןגרהת םבדי אצמת רשאבו : רבחת

 תהיה , םיוגב הסקנ תושעל לארשיל יואר 0 ןמזבש רבחמה תנוסא תתיה ךכ ו"ח סא

 ,נתפרת איהש רמוא היה אלו , םיביואה תגירה תשעמ קידצהל לדתשמ |



1 

 ,א

 .ב

 ,חיוִא ןמכ חרא (א
 ,חרמל ילע ןיה ישפנ האנש םכידעומו םכישרח בותכש המ דגנכ (ב
 / ? הז ןדפח לע לומג ןל יבישת המו (ג

 | ירשמ תרוהטה ותנומא קגי .יולה הדוהו /ר הגהו , (ט"י /ג 'ב םיבלט) יביאכה 0

 5 | ינומָא יִדעְומ ףא
 ירוע = הָלגס יררְיעְתַה

 ידָומ יִתיִרֶא  הָלַהִּת ןגְל יִמאְּב
 ירוא יִמּוק ,אָּב הָלחְִבּ בוא
 ן הַרְּב ךקיממ = רָפעְּב רָשא רוד
 ] יתרו ףולע | ו רּבְכּו ,בש

 /'-- אכ
 ובל הבורק לארשי תלואג יכ (אוש תעומש) עמשהב

 יִביִטיַה יִנָגַג םיקתר תנוי
 יִביִשָה ךמעמ בּוט ףארקלו

 ירהמ ,ֶמְרְק ףימלַא הנה
 | יבירקה ישו ץֶרֶא יוחתשה

 4 "= ףלָחֶא דֶרַרְל ,רגק יל ינפו
 . יִביִצַה ךַדַעַּב ןּויִצְו ,ןויִצ

 : ְךלָעָּפ על לה רָשַא ביד
 0 1 יִביָשָּתְדהַמּו ,םויה ךְלָאוג אּוה

 יִבְצַה ץֶרֶאְל בּושל יִבְצ תה
 ₪ יִביִאְבַה בֶרִע הָרָשּו םּודֶא הָדְשּו

 ל"דשר תורעה



 זרָפְביִבְכ 5חמ ו

 רֶפַפְּב ּובְקְכִנ םָא
 יעע לעו ,ךדחמ

 הָנּוגְע תַבְל אלו .ר
 הֶנּומָא יער תועו
 הֶנּוחְב יִהֶא ןֶא-דע
 רָפַעְו םודֶא םע ןיּב
 ינואָש ןוני רּבָמ

 הָבּטְל אלה יִטַּד ,ה
 הָבּרק הלֶאָג תע
 הָבּושְּב יִעָשְנִת

 .(/ר ה"כ תישארב) הרוטק ינבמ ,ר

 .תרק השענ ,חרק"
- -- 

 תַָפ עי ץיצ
 חַבָּתְָּב תַבָהַא = = יִנָבל הָרְְאְ) =

 סמ יִקְמַעְמ | וימאְרְק רָשָא דזה | ,נ
 םִימְָש דָגְג . ויִתיִנַעְריִשְל בשקה
 ז סֶולְפִּכ חֶקֶא .ויִהיִשַעאטַחְל אדע

 ל"דשר תוועה |
 תומש) אוקסבש פ"עא , (ךרסת תא ףידעתו חרסת התא) אצוי לעפ ןאכ אָוה חרסת

 שרפמ היה ררושמה ילואו , (חרס שרש , רוחבה יקומנ ןייע) רמוע לעפ אוה (ב"י

 אלא (הבקנ ןושל איהש) תפדועה העיריה וגניא אשונה (רמאי) יכ , תשמ חכנל קוספה

 . (רבז אוהש) ףרועת חרס וא , (רכז ןושל אוהש) העיריה יצח |
 . (ו*ב ג"י ב"ש) יחא ןונמא ונתא אנ ךלי אלו ק"דר שריפש ומכ , השקב ןושל , 1

 . אל םאו ומכ (ו"י /ה 'ב םיבלמבו םש) אלו יתעדלו

 , לארשי ץרא לע הנווכהו ('ג 'ה 'א םיכלמ יער) .הנומא הערמב תוערל ןאצה תטלפל ןתתו

 (א חַרְסֶּת ,יִמאטַח
 . תַרְּמח רָמָמ יִמ
 0" (ג ןוצְר תֶע ןָתִּת

 [- (: ןאצַה תַטֶלְפִל
 ? ןוצְל יִרְמִח םע

 (י ַרְֶא רט ףךְּלִָ
 (ה חרק יִרָנְג שאר

 ְךיִּתְרַאְשַה תַעּב
 ְךיִּפְרשָב הָגַה
 (ו ףיִּתרכְו יִּכ יִבּוש

 ד ץןח אוה הזה אושה , ךיתרמז יכ -- ושות תחנו הכושב ומכ , הבושב



 .רעל ודמעי לארשי
 ּותרש םֶלעְל םֶרָו שָמְש א

 ּותמְצָנ אל הלל םיָּב תק
 1 בקי עַל תותוא ונתָנ ַה א.ב

 [ ּותְרּכִ אלְו ווג םֶלּעְל תויָהְל
 / סֶבְרק ןיִמְָּב מד לאמָשַּב םֶא  .ג

 ּותְועְתִי תָעְּב שָמּנ ּורָמאי לא
 יִכָו ,םַה סלע יִּכ ּונִמַאָי ךַא ד

 .ּותְּבְש לילו םוי דע ּותְּבָשְ אל

- 

 ,הרואמ

 תַרָאָש רֶפע רֶפכְּב הָנְמִא המ א
 (י :ֶרזַמִמ ץיִצָ ינָפְל רועָו יִלּוא

4 

 . יִלָבּות יִלַא מֶא | תּומְלַע תפי הָני .,ב
 . (ביִלַח יִנָפ ָךַא תומקר יִלָּכ ישְבל
 יִל םיקְנל שַבְלֶא תומקנ יִלָּב יִנָא

 . ל"דשר תוועה :
 ורפל אלו ,ול ךלהש יבוהא ןוידפל תתל ץופחא יל רשא לכ רמולב ? ןתא המ (א

 גותאל יירוש יונכ רפוע . חרזממ ינפל ץיציו ילא בושי ןעמל אלא , שממ וליצהלו

 . תקושחל םיונכ הרפעו הלעי ומב

 היגהל ןכתי םגו , תומק) לכ ב"חאו , תומקר ילכ ןאָב רסא תוחצ ךרד - ליג (ב

 + תוסקי



 2% ירי

 יִתְְהְפ ןוכְמ לע = = יִתָע דמה |
 יִתְלְסְמ הָלְהְס = יִתיִבָל תולעל

 (י יִתְטְַאְל הָשֶטְנ = יִתיִהְס תב ל
 הָיִיִנָ ּהְיִב = הָיְבְל הָנְכָש
 הָירְכְנכ מ הָיּוחְד יִנָאו
 םֶהיִלְסַפָּב ּוכְמָּת בָאּומּו םּודָאְו
 סָהיִליִלֶא תּואְרִמ = באְרֶאְו הָנָאְא

 (גםָהיִלְכְנְּב ּוחְלְצַי \בָאְתַעָל םיִרמוא
 הָיְליִלָּפ הָנַעִמ = הָיִמְר ןושל וק
 (י הָיְְשִמְּב ףילחמ | הֶיָשָנ יִרָצ"
 חו רָמָשִ-ֶלְע = = םָמורֶת ְּגַד

 ָךֶּונְמ םוקמלֶא = םָמיִרְּמ לּואָשְמ
 ֶמישְמ יִנָפַכ | םָּמְהִח יִמָחול
 הְִַָתְּב הבט = = הָיִנִא הלה
 (יהיִרָישע הָנחְבְנ | הז ףוסָאְ
 קֶדָצ ליעָמ הטעג | רָדָתְו שבָל דוה

 קֶדִת ךַכְס רבה | רַדְמְס עַטֶנַמ
 קָרְב וקומוילא = רֶדְקְ םודָאזתב
 הָיצ ילע,לטְּכ רב = הל הָנְניֶא
 . הָיִרופו נה -הָיוה תוימל

 ל'דשר תוועה
 םיהלא תולוק תויהמ ברו קופפמ * החוקל | הצולמה -- ָּבֶרי יתנקת לקשמה *

 % .(ת"כ 'ט תומש) =

 + לארשי .רבד הילזמ ערתיא וב כ , בא שדחב |
 . תויכשמו םימלצב ץראה רצוי לאה (רימס) ףילחמ אוהו , טפשמה ףלסמ הימר ןושל וק (
 ,חותי ר"ןיה יִרָצַי , בָתָּכ וניש ילואו ,(םָטֶסְס) הָטְש ןאכ ונינע ילוא ,וק =
 : . . . . . תנס ינבוש ןמב =

 , הכרה תונויסנב רסולכ . תֶָגְויִסִנ הרשעב הרמעש , הירישץ הגחכנ



% 0 

 "עמל - הָלעִמ םיקּושַעָה
 | זניִמיִּב - הָלֶט תיְרָאָמ לצו .

 | ונאצ לע - אלפי םיִמחְר הָע
 120 (א יִטְבַמ -- ּוהָנְ וירא רָרע
 | ג = יִרָזמ - ּוהָּב תועּוש יִרואָמ

 עיקְבמ - ךֶרְג תַעָפיִּב ךשח ה לו
 | עישות -- ֶרכְבו תו
 עיּגַו -- ףרנא הָּפַחְמַה יִרָשא
 ַיִמְצִמ - אּוהַה םויַבּ ל םוי
 | .ַמיִכָשמ -- והֶרַק רָשַא לכו ,ועְשי

 חי

 הָיְמיְו הָפַאּוש הָיְנע הרס | ,א
 0 :הא ;ָאְּב הָרָשַּב | הָיְנְש תּודָּפ םוי

| 
 ה

1 
 | ּ .תבש יאצומל

| 
 , (ג םֶהיִרְיאָמ ּורתְסִנ םיִרָתָש ּולַעְי ,ב |

 סָהיִרְחְּב ובְרֶא םיִרָמְג יִנפִס
 םֶהיִרּוגָמ ּוכְזְע = םיִרָרע ףוסֶאָת

 הָיַח ץירָפ ץורְפל = הָנּוטְנ דָיְב םור
 הָיּד ןועְס יִהְילַּב הָיְּבְצ רדהנ

 ל"דשו תוועה
 ךביפל , ךירחא רטול ןנתנ אל לקשמהו / ןהני דירחא ימול הצור היה ררושמה (א

 נועמל רמול ול היהש תחת .ונאצ לע ונימיב ונועמל רמאו ,רתסנל חכנמ רָובדה
 תכגל חיטבת רמאו , (רתסג ןושלב ריכזהש) העורה רגנכ ןירחא רמא ןאכו ; 'וכו
 . .םה דחא לאהו העווה תמאב יב סג

 יפשהו , ככעתמ אוהש בר ןמז רחא רחשה רֶוְמְע אנ הלעי הנווכהו , דיחי םוקמב םיבר (ב
 + רתֶסנ אוה (רחשה תכָס אוהש)



 .תבש יאצומל
 (א ַיִנָת - ּוהָל תּולְְּב תּורְבא ןאצ
 : ַחיָשְמּו - ּוהָיְלָאְּב םַלָהָנְתּ

 הֶליג 7 -- עַשָי שקבְמ בל חַמְשְי
 הָלְע - עַשָפ יִבָשְל לַאְוג םוי
 הלְקְ ןַב -- עשעמֶשי מז יְִרְּבְילע
 ַחיִּדַח - ּוהָלּב ףַאּב יִנפְצּו

 (ג ַחיִדָּמ -- והָמָש רובָּב אָטַח יִמָדּו

 רֶטּונ רצ -- יִשָרָש רֶאְש ריקעל וה
 (: רָטַעְתִמ - ישיִשְרִמ רק יִמְמְכְבּו
 רָטח יא -- יש עּוָגְל יִּכ רָמּוא

 ַחיִרְפִמ - ּוהָטַמ תֶאְו איִלְּפַ סנ
 ַיִלְצִמ - - ּוהָשְעַמ לָכְ הֶצְרִת יב
 ןויִצלֶא -- ןויִצָמ הָבְבּש תּובָשְו

 ןויִפר יִלָּב -- ןויְרָפַא יל ןגגְת
 ןיִבָא םע -- ןיִלָע רָתְסְּב בשָי

 ַחיִרְכִת - ּוהָבָג םיּב ןודז ימ

 יִבָטַפ -- ּוהָסָּ רָשָא סו ןואָשּו

 ל"דשו תוועה
 . (ג"י ז"מ תישארב) םירצמ ץרא הלתו ןושל ,והל
 תועשי) הברקמ חירי ומכ , הפרו ץמק ינשהו , הקחרה ןינע , שגרו תתַפ ןושארה חירת (

 . אמהוזה ריסהל םימב הפימש ןינע (ח"ל מ לאקזחי) הלועה תא :ןחירי , ('ר 'ד
 0 ררושמה רמא ךכיפל , (תוילגרמ) םינינפת לע םָתָב תלמ שריפ הנוי 'ר
 = תובוס סיִנבא כ"ג סהש = , ישישרת ףיסוה כ"חאו , (אוקמב | אצמנ 4 אלש) סובר



 = ץקאָ ףכֶָא אדו ד
 (א ? ץּוקָאָו ,יפרוח תוניב
 ץיקש יִדְבעָל םוק ! הי
 סֶלְצְב ףָלוה םֶמְלַ
 (ג לע ִָחְּב םֶלצ

 לּואָשְל ּודְרִי םע הלך .ה
 6 לואָשל ויָתָפש ּודָבְּב

 לּואְגְל םוי אָּב ילוא
 ַלֶא יִתְפַש .ןיִנְרסְו
 (י םָפֶא ויְנע תמק

 1 סגל טי סֶרָה ו
 | (הסָנַכ פע ייל
 | : 0 סָנחְב זָמָמְּכ סג אָשְ
 6 םֶלְעַה רָצְלָכ יִנְַ
 - .(ח םֶלַעַה ףֶשְרְקקר לאו

+: 

 ל"דשר תוועה
 ע ולפנ ךיפרוח תופרחו ןמ יפרח יומא בחאו ., 'ז %"* היעשימ חוקל ץוקאו ףרחא (א

 ₪ ,ייחב יתצק ןמ ץוקאו
 "רר ןייע , םשפנ ןא םפוג , םתרוצ) םסלצ ךלוהו , םיצוקש ידבוע ליבשב םוק (ב

 ןייע ,שיא ךלהתי םלצב ךא לע הנוי 'ר שוריפכ) ךשהב ('כ ג"ע םולהתב
 ומגוד ןייע םהלש םילילאהו םימלצה ילחג לע (םיצוקשה ידבוע) םתוא הלצו , (םישרשב
 . . ('ב ג"ב 'ב םובלמב) הז ןועמ

  תיתחת לואש דע לפשוה רשא םעה תא םמור , לעפ ינשהו , םש ןושארה לואשל (1
 יו ויתפש ושענ , הלואגה םוי אב םא לאוש דימת אוהו תולגב אוהש ןמזה ךרואלו
 | .לואשל חכ דוע ןהב ןיאו

 תע םלא אוהש ימ יתפש ןינרת , ('ז ז"ל תישארב) םימולא םימלאמ ןמ רבע לעפ (ד
 וומולא םהמ השוע אוהו , ןתמקו ותאובת סה ויתונוע ולאכו , םיבורמ ויתונועו תולגב ="

 . ..םירמעו
 ז"מק םולהת) סנבי לארשי יחדנ ןמ , יווצ ינשהו ,ןוימדה ףכ םע רבד םש ןושארה םנכ (ה
 . . (יד /ל היעשי) םירצמב הלודנ ריע םש / סנח . םירצמב תישעש ומב (ו
 ו רמול ררושמה תנווב ןאכו , המ. רבד תואר יתלבל ןיניע םצוע אוה ןיע םילעמה 0

 / + םורזנסב .ביוא לכ
 + ךשרק רה לא (הלעמל ףכזנה ךמע תא) םתוא הלעהו (ח

1 

> 



 ככ ד
  גילע ל
 = | לֶַתו אָבְש לע

 רָרומ הָמָאָהְֶּב | דָרּוה ואְסָּכְמּ
 ילואָעלֶא ןוגְיב = רבא ןָפ הָרַהְס

 , *% זמ

 .םולש השועל טויפ
 *(יםֶלָש םולָשְלּולַאש | = םַלָש בֶכֶלָּב םיִארְוק ,א

 ₪ הָעְפֶאְו קטְצֶא יִמָי ,ב
 הָעְסֶאְו ףֶרָש ןיּבְס
 הָצְרֶמִי ץַּבְרַמ ןיִא יִּכ
 סָלוח רָבַּב רֶרעְל
 ( םֶלּוחְּכ ותּובָש בּושְבּו

 יִרּושַא ןניּכ !לאַה .נ

 ינוש דָקָחְּב דָפִיו
 (י יִבּשו יִרָצ קיַחְבּו
 םלַש םַלָשְו םקג
 (ז םַלָש ינֶרִע רֶקיִמּו

 ל"דשר תוועה :
 ,ריעה םש ינשהו , ראתה םש ןושארה םלש |
 .ריתע לעפ ןאכ אוה העפא . ('ב ז"טק םילהת) ארקא ימיבו ןסכ ,ימי לכב ,ימי

 = .שחנ םש אוה הז רחאש רוטבו , (ד"י ב"מ היעשיב ומכ) |

 .א ו"כק םילהתמ ינשתו , 'ר מ"ל בויאמ חוקל ןושארה םלוח
 ָ ,ירושב יגיע שבתו ןמכ , יניןעו יאנוש ינשהו , יתומוח ןושארה ירוו

 ,יגטס ןחקלש יגרע רקי פהמ לולש הגווכהו , ('ח 'כ קוקבח) םיסע רתי לכ ךולש



 (א תיִנּומָא - סב תונּומָא ורמש - 7%
 . תל ּונָאָמ  תוגּומְת יִליִלָאלְ
 קַמַש רד דמע = קֶמרֶסב הטל
 ₪ לאָשנ לַאְשנ םיִמָי ץקל %- קַתְר יִרירָו קַחְר .יִדְו

 רַסּוה יִלָעִמ הָוַחַא לָגְה .ר
 (י רָסּומּו לע ילע הָוַאְג לָגְרַו

 רָמּומ תּויִרְזְבַאְּב רָסְימ יִנאז

 רֶסָו ףעָמ רָסָאְ הָלּוג
 רָש ןיִאְו ךָלֶמ ןיִאְו רֶסְפְִו רֶזנמ ןיאְּב
 (ה רֶ יִּנָמ רּוצְו רֶס לא א רֶצָו
 1פּכ ךֶרדֶמ םיִקָמ | יפְצקְּב ביִרָתֶהְו
 ּופָסְו תנו | פָעַָּב תיִצָהְו
 לּואָש דע רקְְתַו פַאְב הָמְדְק שא

 וו חנו םיִמָלַעְלַה ,ה
 ינוח ירעומל ל הָצק ןיִאַהְ .--
 ינמוש ּוצופיו וו הָמּוק | , |
 יִנָפְל לָביַהְדלֶא י עלא בּושו ה

 ל"דשר תוועה 0
 .עלות ילע םינומאה ןושל , ןהב ןלדגתנש תונומאה ורמשש הגוובה (א

% 

 ְי . ('ג *+ תומש) ינפמ תונעל ןמב ,ענבהל , תונעל (ב 0
 ןמ יתלאשנ םיסי ץקלו ('ן ג'י) תימחנמ התוקל הצילמהו , (ה*כקה אוה) ידודל רזוח (ג |
 הרוס לאשנ ןושל יכ אוה תמאו . ןמז תצקל לארשימ קחרתנ 'ה יב הנוובהו , ךלמה ל

 ופפ םש ק"ררו ח"בו 'ו קוספ !כ 'א לאומשבו תימחנב י"שר שוריפכ) תושר תליטנ 0

 | הזה סוקסב יאר יחלב ול אוהו , (םישרשב ק"ררכ אלו ,ח"כ .[-
\ 



 תסנכ יריש

 הָמַפ חַצְנֶלַה ,ב
 הָּמָשְו הָזִ
 הָמָאָהְָבּ
 הָמְר דב יִּכ
 הָמָּכ יִלָחֶאְ
 --דהַמ הָביִלָהִאְ
 תוא ןיִאְו תַפימןיִאְ
 תואְרְל לַאָשֶא םאְו

 תואּובנ ּונָעַ 0
 תונידש תונָכ נ ,ג . 1
 תנע תוטמְמ 4
 תּוניִב ּורְוְפְנְ 4

 הָפָ יג |
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 / יתמת יתנוי ךרר לע ,תמת (8א

 ךתמצ ילג ךרד לע ,תמצ

 יי

 יהושמה חתג תוחצ ךרר -- ? דוע לחות המכו המ ('ד ג"כ לאקזחי ,  םילשורי) הבולהאו 0
 , הש הבילהא , המב ילחא . םיחתנל המבילהא תלפ =

 לואָשַל יִשָפִג בועת הסל
 לּואָגל תְלּוז ןיָא יִּכ הָטְרַאְו <

 | ל'דשר תוועה 4
 < = לבקל התיסהלו התותפל ןושל הל קילחי (א"כ ן"ל תישארב , ירוחה ריעש ינב ןושידו =

 . 'וכו בוזעת המל תרמואו תללפתמו ןושארה השיא לא היגיע אשת איה לבא , םתנומא

 תיולג . םומ ילבו המימת איהש לארשי תסנכ םעטהו

 . זובו הפרחל היהת רמולכ , ('א ז"מ
 . (גיי ן"ל תישארב) םודא ינב הזמו המש ריב הממשלו זבל איהו 1

 . (ו"מ ט"פ םילהת) השוב וילע  תיטעה ךרד לע , המיא ינטעה (9
 + ('ט ח"ע םילהת) תשק ימור ןושל . המר תשק 0 |

 אל ררושמתש אלא , (םירכנל) המבילהאל (הדובע םוקמ) המב השענ (שדקמה תיב) ילתאו (א

 תיבה רהב היוגבה המבהו (א"ס ן*ל תישארב) םודאב החפשמ םש המבילהא יכ .קר =

 6 הָּמַצ תָיּולְג יִהִּת
 (ג הָמָשְ "הומל

 : הָמיִא יִנַטְעַה
 (י הָטְר תש
 (ּה הֶמְביִלְְאל
 0 הָּמְַו דוע לָחָיְ
 תּואְרִמו זמ ןיִאְ

 תואָלְפַה ץק יִחְס
 לּואָשְל ָתיִשְקַה
 תוניִרְמְמ ּולְגָח
 תיננַאש תוחּונמו

 תּוניִב אל םע
 תונוש תונושְלָבּו

 יש.



 הרוהי יבר

 עָרְְ םֶרָצויִל ּודוהְו
 ךשחה ןִמ רוא ןורְתָי

 יִתְלַפַא רע ןּב ריִאָי ,ד
 יִתְליִפ םמיקְל ָךוְסִו
 י יִתְלהְק רוא ירו

 יִתְלְגְס דוע ללַמְמִתו -
 יִתְלַהְת רּוצ רוא הָגַה --
 2 יףֶשחּב בשא יִּ ,יל | 1

 . וט 7
 .. לה

 |[ .הלואג 4
 . םיִרָשנ יִפָ לע הָתאָשְנ האי ,א

 . (י םיִרְדָח ירֶרח ףות ּקיִחְּכ הנק
 . - םיִרעַַכ הרְרְנ הָתְשַטְנ המ
 1 6 םיִרְומָכַמ יִשְרּופ םיִרָבע לּפָמּו

 9 םיִרָחַא םיִהְלאָּב םיִרָז ָהותיסי
 / םיִרועְג לעבל הָּבְבִת םיִרְפסֶמְב איִהְו
 (ןושָל הָל קילחי = ןושרו ןָשיִּדְרַבּו
 ןושאָרֶה הָשיִאְל | ןושיִא אָצְתְ

 ל"דשר תוועה
 אוה ךות הנהו . םירדח ירדחב ןילופ גהנמב לבא , ןאוירב אוה ןכ , םירדח ירדח ךות (א

 | = ומכ , ךותב תארוהל ָך1ְת (ר"נתכ) סירמוא ןיאו , ָךֶנֶתח ןמ ךומסה אוהו , רבד םש
 תו לכ םעו , ללגב , רובעב , ברקב םוקמב , ללג ,רובע , ברק םירמוא ןיאש

 רומע י"בב) ומצע יולה י"רו , םירבחמה יפב הברה הרוגש ךותב םוקמב ךות תלמ

 .. שפר תרעי ךותו (ה"נ ןמיס) ןאוידב םג ,'וכו תגורע ךות הארת םאו : רמא (מ"ל
 - 3 ,ק"תלב הבוה תנהגנ שי תלס תטמשה . תשר הל םישרופ שי רצ לכמו : הנווכה (ב

 ושיר יִנָכְו) 'ןכו םירתסמב 'וכו םירג הותיסי רסא ררןשמה יק חה יל הזחא ינא רשא (2



/ 

 | = חב הֶוְחְְשִמ . קוחר רמת

 הָתְלָג רָשַא םּוקְמ"לְּכִס ,ָּךְֶכיַה 0
 הָחְנִמ ָךְל הָחְלְש הָמָנְִת יִרְִד ,ד

 י הָתְלְת ךַאְסִּכ לומ ָהיִניעְ הבל
 די

 ,רצויל
 ךשחל יקְצ םֶלַא תע י
 ָעָמ יִגְנשִמ ךתְּב הָמּול ה
 ךשֶפנ הילָאָל יִאָשּו
 ךשְרֶפי ךּבְכְר לנד
 ךשְמַש רוא ַיִרְמ ַה

 ךָשח אָרובַּו רזא רָצוי

 ירָמָאְְּב אָלְק לפ ל ב
 רָבְר יִפְל עַנְר דַמְעו
 ורקי וע לפל תואְרַהְל
 ורָצָי והת אל םֶלועְּב
 (א 1רואָל ֶרְָפִמ תע

 ₪ ָךָשח שמָיַו ,א
 ועְמָש ויקָתָש ,ג

 ּועְרּונְו ,רוא יִהָי רָמא

 ּועְקְבַג יב , רוצ שי יָּב

 ּועָּבְסֶה תונָפּו ,םיִקָחָש

 ל'דשר תורעה י
 = + תעונתב בשחנ תויהל ךירצ אוה לקשמה יפל יכ , איעגב אושה יתדמעה 1רואל תביתב (א

 + ססיתוראוצ שס רשימת אל רשא וסָכ , ךשחה ריִסה וניִנע ךשח טסיו (ב

<< 



 יִנָא יִניִתיִוְּב ניב םוימ ה

 6 ָתיִוְּב רָשַאדתֶא דָּבַבָא אל יב

 תּודָּפ רוע הַלֶשֶתְ םִעְורֶבַעְי דע ה
 י ָתיִרָפ רָשַא ֶתְלחגְלֶא

. | 

 . תולגב לארשי תסנב לע 8
 הָתְלְכ ףָל הָלּכ ךְמְקְל הָצְצַי ,א |

 (הָתְלֶחְּבְשרְק הָתְלַחאל רָשַא םיָמ
 (ג שרק רַהָל הָתּול יִדִמ הָמְמּוְשַה ב

 הָקְלש אלו ולע םיִרְז הָתאְר יִּ

 ל"דשר תוועה
 תצק תערל ונינעש ('ג ט"ב לאקזחי) יניתישע ךרד לע ימצע תא יתיזב ונינע יניתיזב (א

 (יניתיזב ינתיזב םוימ) הזה ןויערה הנהו -- יתלודג תא יתישע רמולכ , ימצע תא יתישע

 אוה לאה יפלכ ךא , ותקושחל ןכ רמאש ילאעמשי ררושמ הזיאמ אוה חוקל ילוא

 אותש ימו , ןיללעמ ביטויו ותאטח ריכי אטוחהש אוה לאה ץפח יכ תואנ יתלב רמאמ

 ליכשמו בוט םויה אָוהש ריכמ אוה לבא ,ןמצע תא הזוב ןנניא םיערה ןיברדמ בש

 תזבנ  דוע היהיש ןכתי אל השדח הירבכ ובושבו , םושלש לומתא היהש הממ רתוי

 לאה ןורח ורמלש ינפמ ויביזא תא בהוא אוהש םדוקה תיבב רמאש המ םג .ומצע יניעב

 הזפ ךפהו ,לכה ייבר םה |, ןתוא הכהו ןילע םעכ לאהש ימ ופדרו ויכודב וכלהו

 , םנוע לע ןוע הנת , 8 רשא התא יב (ו"ב ט"ס םילהת) דוד ירבד םה שממ

 , לאה ריב ןזרגבו ברחב 'אוה עשרהש ם"עאש ירה , ךברח עשרמ (ג"י ז"י) רמא םג .

 לש ותוחילש תושעל ותנווכ ן'א ערה ותושעב יכ ,וסש עשרו אוה עשר הז לכ םע

 י"רמ םלענ אל הז לכו ? ןתוא בוהאל ןכתי ךיאו , הערה ותקושת אלמל אלא , םוקמ

 ןתאשנ תורחא םימעפו / ןיפדור תבהא רצל תאזה םעפה ותאשנ רישה חור ךא ; יולה

 לבא , רחאה הצקב אלו דחאה הצקב אל הנניא הרשיה ךרדהו , המקנה תבהא דצל 4

 , תווצקה תבהוא רישה תכאלמ ל
 . שדקמה תיבב ללפתהל הלוכי הניאש םויה ןמ תבאוכו הלוח איה (ב =

 רישה השענש הארגו , לגרל תולעל הל היהש תע לכב הנווכה , שדק רהל רתולע ידמ (1

 + םילגר שלשל הזה



 . לארשי תסנכ לע
 ָתיביִשַה נמי
 ּונְּתְסַאָמ סואָמָה 9

 זעָח ֶּדַי אלה
 עַיָשְרַהְו טיִקֶשַהְו

 ונּולְעְב הָסְלְו
 רָצּוי דבש םעו '
 ְךָשְרְק פָשְּב הָלּוגה
 דַעָמְּי הָמַעָּפ ָךיִאְו ,
 סלע ןודֶא הָתאָכַה
 םֶליִעַמּ איה סנו :

 רָצ וגיִמְו הָענְו
 ! רָצקִפ ד פאו
 ָךָעִמְי םּורְתְ
 רָצְעִמ פע. ןיאו
 יִקְלָח תַאְו ,םיִנודַא
 זרֶצּנ רובע לַבויַה

 בָהְרמ תַעְ רֶצ תַעָ
 ז רֶצְי הָדשַצ ךיא]
 הָבְהַא תיִרָּב רַסּומְּב

 י רָצְפִת ךְּב קיוְמַמְל
 בי

 תולגה תורצ החמשב לבקמ 'ה תא בהואה
 , ויפדור תא בהואו

 ָתיָה הָבַהַאָה ןיעָס אמ .א
 ָתיִנֶח רָשָאַּב יִבָחֶא %

 ךֶמשדלעיל ובר יִביִרְמ תוחְכו  ,ב
 (א ָתיֶנָע רָשַאתֶא ּונעָי סֶבְוש

 םָבָהאָו יִבָיְא ָףֶנורַח ורָמְל ג
 תיִּכָה רָשַא לֶלְמ ופְרְר יִּ

 ל"דשר תוועה
 ףתויו , תינע רשא תא ונעיו םהל חגה ! קתורב שרפל רשפאו , דאמ השק םבוע תלמ (8

 .תשבושמ תלסהש יגיעב בווק =



 ,לארשי תסנב לע |
 (י הָרַעַי הָרָדָג םיקחר תנוי ,א

 הֶרעְגְתהְל הֶלְבָי או הָלְ
 הָפְפח , הָפְפיִנְתַה ,הָפְפיעְתַה ,ב

 הֶרעָוְפ הרוס הָרודְל ביִבְס
 הָדעָומ ץקָל ףָלֶא בּושחַתְו ,ג

 (ג הָרעָש רֶשַא לּכָמ הָרְפַת ךַ
 דדְנ ָראָּב הנע רָשַא דד ד

 ג הָרְעַה לואָש לא הָשָפְִו ,םיִנש
 ומש רוע ז הָרְכזַ אל הֶנְמֶא ןה ה

 (יהְרעְוּב שָאְּב הָּבִל ףותְּב יהְַג
 איִהְו ,ּהָל הָיַהִּפ בָעאָכ הָטְל ו

 הָרְעָפ ךטָשָי שוקְלמְל ָהִּפ
 7 0 הש ןימפו .

> 

 .הֶרַעָשְנ דאָמ שא 2 "

 ₪ ל"דשר תוועה
 " . םורעיב הרדנ , ליעלמ הרעי (א
 , םינש ףלאמ רתוי ךשמת אל תולגהש הבשח ('] ג"ב ילשמ) ושפנב רעש ןמ הרעש (ב

 .ח"כתת םיפלא 'ד תנשב םילכ םהש

 , תאירטמיג ךרדב ןאכ תרמאג דודנ תלמ יכ ל"נו ,דאמ השק הצילמ ,םינש דודנ ךרואב (ג

 ב"צתת תנשב הזה רישה בתכנו ,ח"כתת רחא םינש ד"ס הכשמנ תולגהש הנווכהו

 , טעמ רתויו הנש םישמח ןב זא היה ררושמהו (1182)
 .'ט 'כ הימרי ןייע (ר

 אלו ,הלודנב התיהשכ אל הלואגה ןמ השאונ אל הנווכהו א"כ ר"י בויא ןייע (ה
 , תולפשב התיהשב



 .הלואנה לע הרצק הלפת
 הקְבָנ ַּורְל שורְפִּת תּודָּפ דג

 הקעוצ איה םיִבַוא"לע בָאְפִמ
 "- יִדָיָמ ותּודָפ תע, בֶרְקְת אנ

 6 הָקָהִח ןש רָשַא ילע, םּודָאְ"תַּב
 רָשֶא ,שפעִרַמְל רבוע הב

 .הֶקַתְמ ונושל תַמּמ ד

 ט

 ,הרואמ

 ָךיַא ..המלש תועיִרְ
 רַאת אלו ,םֶתִיִנש

 ּונְבֶש רָשַא םיִניִמְה
 ּונובְזע תיברח

 שָהק יִלְּב ּוכְלְסְ
 רֶרָה ּוֶאָשִת ְךיִאְו :

 סָהִיִנָכְש ונוחה

 אָבְ עב ָלכְל |
 הָנ'ַשארב פודה
 הָעְבָשרּואָּכִריִאְי 6

 רֶדְק יִלְמִא ךתְּב
 רֶדֶה אלו "םֶביִלע
 ּונָבותְּב םיִגָפְל
 רד יִלְּ ץֶרָפּ
 לח ּויָהְו הָליגְּב
 רדְרַּד ךותְב ןָשּושל
 (ג םֶהְיִנדַא יִשּורְד
 רד יִהָי אל שיִאְ
 הֶנירֶחַאְּב בָבשְ
 ירֶדְק, רָשַא םֶרּואָמ

 ל'דשר תוועה
 . הקרח ןש ולע רשא : םעטהו , הכופה הצילמה ₪ :

 .ארקי פשב םלבל ךלוהו שרפמש ןמבו , ה"כקה לע הנווכה (ב



 | ירפמ רש ורב יִרְּגְלַה .ב
 יִלָהֶא .ֶבי ךֶמֶש .הָביִלָהֶא יִּ :
 םיִנַאוש םָאְו םיִנָעָול רַבְּד יִזְבָז | 8
 (ייִלָהְנְתַהְ יִלַהְ טָאְל ףֶרדע, 5
 ףנעי רֶשֶא אּוהְו ךנע ךדיד ד .-

 יִלָהַה אּוהְו בָאָכל ירצה אוה
 ְךלָאוג ףלחְְּב ףְסמ בטה ה

 יִלַעַפ רדה יִזְחַת ,יִָפְחְתְְלַא
 רָשו ; ךלֶמְּב םיִרְַאַתְמְל יִרָמִא

 ,יִלַאְג רוצו בקעי שודק יִּכְלַמ

 ז

 הוה םלועה סאומ אוה
 .ויתובוט ונממ ענומו םקנתמ םלועהו
 יִנָפְל לבַח הָחֶיְה הָּדִנְּכ א

 יִשָעְּב יִשְפַנ הָרְקָי ] ןעיְב

-. - 

 בכ יְעְלְבְל הקַלָמ רֶשַא .ב .

 ב לח רעַא ה ב ,
 "ו הָאְנָשְ יִבְנָאְו ,יִּב רַמְבִתַה .. א

 ז יִעַע לושכמ איִהְו ,הָּב רְַבָאְ ;
 הָּתְִקְל ץֶפָחֶא אלו - נא ד

 .יִנָפּ -תֶקָריְו הָצְלִח איה

 ל'דשר תוועה
 0 : הנוובחו (**שר ואיבהו) ד"י ג"ל תישארבב הדגא שרדסל זמור ררושמה ילוא (א

 ין" דחב םיעישומ ולעְי ףוסְבל יִכ דע , תחנב ךתְולָנ



 .הלואג

 נר ילע רבעי
 ונע ,םיִמְלַעִל ה
 שקבא יִתָמ יבש ו
 םיִבּורְכַה יִפְנֶַּב רָד
 םיִרָזל יִנְפְדַבַ ה
 יִנומָה לואגל "ו לג

 ה

 ָךנומ רבע, רָשאב
 ו ְךֶניִבּו יִנִּב רומַעְי

 ? ָךְנִאְו יִמע ָךְתא

 ָךְערַא-לע  םיִשּורֶּפַה
 ְךְעִמְו תַנָּכ יִנאנ
 י ָךָנעָּסִמ ףקָשַהְו םּור

 .הבהא

 םיִעָג יניב בָטיי

 דּודָנ קיִחְרַה רָשא דוד ה

 דדדיִדָי .ףְנְבַּב קיח ן
 אּוהְו ָךֶמש דּובָּכ יל יד
 בהֶא ףיִמּוא .בָאְּכ ףַפי ה

 ו

 יִלְלַהַמ בַטיִמּו ירש
 יִלְלַעַמ עול יִנָמ
 יִלָפּו ארונ אוהו ותוד
 יִלָמעְלּבִמ דל יקֶלְח
 ייל ָךֶתְבֶהַא האל יב

 , לארשי תסנכל לאה ירבד

 ,א
 יִלַחְי .ךֶדְעְומּו ךְבָבְל ץמֶאי א

 ₪ ? יִלָהְַתַתְו יִָש ץק יִבְשָחַת"הַמ

 ל"דשר תוועה
 . ךתוא בוהאל ףיסוא ינאָו (הצרת 2 םיכואכמ "ל ףסוה (א

 תא הז לעו ? ףוסו ץק הל היהי יתמ תרמואו תולגה "| יא לע תרהרהמ תא המל (1
 + הבוכנו תלהָבִתמ



 ,ותלהת איהו ידוהי ותויה לע ןולק אשנ
 יִדאָמ לכְּבּו ,תֶמָא ,יִּבְלילֶכְּכ א

 יוס ייּולנָב ,ףךיּפְּבַהַא

 ז יִדְכְל ךלמ ףיאְו ,יִסע ךֶטְש .ב
 ז יִריִחָי בָשַא יאו ,ידוד אּוהו

 ! יִרואָמ ךערי יאו ,יִרַג אּוהְו ./
 ידיְב ןעָעַמ אּוהו ןעָצֶא יאו 8
 יָפ ּועָרָי אל םיִתְמ יִנּולְקָה .ך 2
 יִדוכְּב ךֶמֶש דובְּבלְע יולק -

 טַחְּב ָכְרֶפִא !טח ריקֶמ ה
 י יִרועְּב ְרפא יִתָרְמזְו

 ג

 ,לאה ןימי חכנל לארשי תסנכ לוק
 יִדְְנָּכ רֶועָל תיִיָה | ּתִא אלה !י ןימ ו א

 (איִּדבְל תקּוצמ רובָּב םִיִהּכ יִניִשַפת ה
 ּדָשְל בתל ּךַפהְ תּואְלָת יִתאְשִמּי .ב

 (:יִּדבעְל יִנודַא אָרְקֶא | אָנלֶאְו ,יִסְמַח ישְרד ,
 יִדְעְַּב ןומיִשי ליב זָאָמָּכ יל יִרְרְעַת ה ,

 י ִּדְפַתו םיִדְבְ תיִּבִמ | ףרָיְסַא-תֶא יִלָאְגַתְו

 ו. -

 ל'דשרו תוועה
 . ָב"י "ו /א םומיה ירבדו ז"י /י לאינדב ומכ א"הב ךיה (א

 .היש תחפש ןב לאעמשיל הנווכה (כ



 .ב הקלחמ

 ,תולגב לארשי תסנכ יריש

 א

 .היהלאל לארשי תסנכ ירבד

 ? יִָש ןיִכְב ךֶמיח | ּףְַבְשַה ! יריד
 זיִריִּבְעִמְל תּותיִמְצ א יִנָמְרַכְמ הָסְלְו

 ךיִתְפַרְר הָעורֶז אל ץֶרָאְּב וא אלה
 ידע. ןיס ניסו : ןֶראָּפ רהו ריעָשו

 יב ָךֶעצְר הָיָהְו יוד ָל יִקָו
 ז יִדָעְלַּבָל יִרִבְּכ  הֶתַע קולח ךיִאְ

 רֶדְק. ידע הָפּודַה | ריִעש יִלֶא הָנּוחְד
 יִדֶמ לַעְּב הָנְעְמ = ןָע רּוכְּב הָנוחְּב :
 (א הָוְקִּת ריִפַא יִתְלבּו - לא חלב שה

 י יוד הָנְֶ ךְל = יִּכ ,יל ףע הנ

 ל'דשר הוועה 4
 = .חוקת רופא (ינומב ןיא) יתלוז ןיאו , לאוג ךתלוז ןיא , ורעב רבדמל ר"ויה (א-



 4 - תצְרִא לָכמ ל שיִא לָבִא
 / - ול איה חלעמ ,ןָמילַא

 "=  םיִציִלְמ ילע,ּוגעְלַי הָּסְלְו ,חי
 ז הֶלֶמְל םֶהְל הָיְהֶא הָּסֶלְ

 םיִניִמָאַמ לֶאדתַדְּב םַה םָא רָשַא ,מי יש
 (גהְלַהְקַה תַרתְּב ימגיִדַא 8

 ( הָציִחִמ ןַה ּוניִמַאָא אל םָאָו כ -

 .יהֶלָחְנ הי יִנִּב ןיאו /

 תכ

 , םירצמ רבדמב

 ףנ יִרָבְרִס לא ןח יִנְצ ,א
 יו רע לטלטל ןמּל רומא

 הָרְוהְי רַבְדַמ הָיָחַא יִּכ ידע ב
 ףג הָפָי ןופצ יִתְּבְַב אבאְו =

 והלא םָשָמ רק םָש הֶטָאְ ג -
 .יְצֶאְו ושדק  רָאָפתֶא שַבְלאְ / 5

 ל"דשר תוועה
 + ןל איה הלעמ , לבבל וא םירצמל הלועו תוצרא ראש לכמ תחאב יזרשש ימ לבא (א 5

 . (ב"מ הימרי) 'ה תוצמ דגנ םירצמל וכלהש להקה לע הנוובה ילוא (ב
 טריפ מ) םינש םוקמב םירמזע רגוסב רשא םהיניבו יניב . הציחמ םגיבו יגיב הנה (+

 . (ומיסוא הירא הדוהי 'ר ידימלת

 םתרבא /ר ליכשמה רוחבה ירימלת שריפ ךכו היגה ךכ . םהמע הלחנו קלח יל ןיאו (ד
 רובעב ילוא) תלחנ לוקמב תלחג רמול ומצעל ריתה ררושמה הנהו .רטסניימ יח

 .(תולָחְ יוברה 4



 רז ו ₪ לע

 הָלַהָחילָּ 3 מ 7
 םָשהו םיִתְפּומַהְו תּותּואָהְו
 אָלְמִמ ורְכז דּוהְּב םֶלע רָשַא

 הָרֶהָנ ןָרע .ירהמ סנו
 (א אָלְִמ רע ןְּּב הָצְא בוט

 יִבָבְל ףא ,איה ןכְו ףונקמ
 (:הָלְקְנְילע .םיִפְַטל אמ

 םִש הָתְטֶנ הָצְכָש יִּב עדַאְו
 הָלַאְו ןולַא לַָל ָבאָ

 חְרְוָאְב איה ןיִצו םלָש םִעְ
 הֶלְִגַה הָּטָשְו הָרות םָשְ

 םש םיִמַחְרֶה םוקְמ ןיִּדַה םוקֶמ
 הָלַעִּפ רַבְשְל שונא לַחָי םֶשו

 |  תָלַחנ רה לאְל ארק רהָו
 הָלַחְּב שיִהָל שיפה

 לָבָבְל הָמְשְרִתִס דב
 0 * + םירְִמ

 ל"דשו תוועה

 : + םירצמ ץראב 'ה ןגכ בותכב / ןדע ןגל לשמנ , זפב םיאלסמה ןמ (א

 = מאל , הלקנ לע רבשה םיאפרמה לילא יאפור םה םירצמב ככןותיש ותוא םיצעימה הלא ₪

 < אלא הז היה אל ךא , םירצמב הניכשה התלגנש תמא יכ , םולש ןיאו , םולש םולש |
 . ךלוהו שרפמש ומכו , י"אב היה רשאכ עבק ךרר אל ,יארע ךור

 יותשודקמ דרויו םשמ ותריד רקועו י"אב יוד"ש ימ יב אוהש ל"נ הזה תיבה תגווב (8
 = אל רשא ןהה תולמה יקחס םירצמ ישנא י* | \% השוע בוש אל , םירצמל וא לבבל

 .םצואל דובכל



 7 = תומּולָש רֶָשַה 2 = ,טל
 ,(יתופילאמ .תולּופְ תובָּבְמ

 . וכ :

 -  רמואו ,םירצמ תולהת רפסמ ררושמה
 ₪ ,(5 הנממ הלודג י"א תלעמ הז לכ םע יכ

 הָלַהְת .ריִעְזלָב ילע םירְצִמְל ,א
 הֶלְחְּת םֶש לָאדרַבְר הָיָה רָשא

 הָרְּּב ןֶפָג הָעָטִג הָּסשְו .ב
 הָלְְס ָהיִֶיֶכָשַא יי

 ּויהְ ,לֶא יִחּולש ודלונ םָשְו ,ג
 הֶלַכְו זס ןיבְּכ לא יָחּולש

 להו לֶאָה רוכְּכ דדי םָשְו ד
 הֶלַתִנ ןֶנְמ שא דומב

 |[ = מרת הָשעְג הָּסְשְו ,ה
 / הָלֶאְ יהוו תיִרָּב םּד ןּמְנ

 ליִתְעַהְל הָשִמ דמעְמ הְָשו
 הֶלָפִתַל הֶז מכ דֶמעַמ ןיִאו

 1 לָבְבּו םָיבְצְמְל לֶאְרְשַיו
 / הָלְסִמ םֶמָיניִבּו הָיְשיִלש

. - - 

-. = 

 ל'דשר תוועה
 : . תובבורמ תומולש ךרכשב ךל ןנתי פה ךירסחו ךרי תומיענ (8

 לע ןתוא שפתש ימ רגנו , םירצס חבשב הזה רָישה השעש , ךפהב רמוא ןאוידה ףסאמ (ב

 ,י"אל קקותשמ ןתויה םע , םש ךלהש



 יו יי" םַאְצַו הָאְלַאְו ףלא אלה
 תופּוסַאָה תוקּושְּפַה עַרָוָאְו

 םֶתִילְּב יא םֶתְולָּכ ליִחְוא רָשַא
 תופיִרְעְמ .םּוידלֶבְּב םָאְצִמִאְ

 | יִשָפִנְו ?יִנָליִבְת םָיִרְצְמַה
 (א תופּונָצ ןויָצ רַהָל יִמְוְו ל

 תופּורש יִּבְל ביִבָשִמ ויְנָכַא
 תופורג יעָמִד יִמְּב ויָמרפִעַ

 ויָמּובקע .פַחְנְל ָךְלַא םיְב
 --תּוּפָחְי םָיַלְגִרְו יּופָמ שארָּב

 יִבָמְּכ סָרֶמ וְקְחָנ יעְמּד
 (נ תופותף םָה תוחְנַאָה יִדָיְבּו

 תיבָדְנְכ .תּויָהְל ּורְבִגִי תועְמְּ
 (: תופּוטעו תורּושק ָךְנִמ

 תדָשְו הש ָךֶרָי תומיעְנ
 (י תּופּועו תורו תורונכְ

 ל"דשר תורעה :
 . ביבס ונינעש , ךפנצי ףונצ ןושל , תו

 ינ , יכתכב ידו תפורממ רתוי- , תצורמב יניעמ תדרל םיזפחנ יעמד /  ךילא יבתכב תתע
 . יתוחנא ידי לע םיפוחד יעמד םנמא

 . בקעיל םירושקהו ןבלל םיפוטעה היהו ןושל

 םינינעה .  םירפצה רמולו םימ יגלפלו תורוגכלו תופי םישגל ולשמנו , םומוענ ךידסה |
 דמהמ חיטבה רשא תואנהה ןהו) לאעמשי יררושמ לצא תואנהה 'שאר םה הלא

 ! ע"בסר ררוש הזל בורקו , (ונוצר יששל

 הָלְעִת ימי לוקו ףוע רָמְנ | הָטְו ןומ סוכו ראה הפ
 הֶלַעְה הָליחלְו שְר רָשַעְו = דָנ ריִשְנ גַאּוד לנו קשוח יִרָצ

 .רקוה ופראס רַגְו ענל רישו גאודל ליג| קשוחל האופר ןה תורכזנה תואנהה רמו
 . תלןחל האופר\



 |, שירש ּותָשְמ ,אכ
 [- : תּפידעָה וירבַחל בנו

 ₪ סָשְקְבֶּת םא ךא ,םֶשֶל מַה םיִרַבִח ,בכ
 יש תופוסו בגג תורעְמ םֶמאָצְמ

 00 7 2 ו תחאָלְסַח פַה ויִלָּבְש יעָביְו ,גכ
 הר וו 8? תזפּודָשַה .םֶחילָּבְש וצָריה

 70 + תּובָרק תֶומ יָבָאְלַמ םע ולו ,דכ
 תופולָש םֶּבְרַה לּומל ויָתְבְרְִ

 \ = = ןתַמָאָּכ ףגָג רצעי טעְמְכְו ,הכ
 7 : תופּוגְנה תימָשְנַה ביִשֶיְו

 ויטסְו ויָמָשְּבִַבּו ויָמקְרְמְּב ,וכ

 תופוטנ ויָּפְמ רשא תודְּבְכְִו
 יִבָבְל יִשְדַמּו ,ּוהיִפְרכַו ,זכ

 תופודר ץגה יִנְפִמ םיִנּיְּכ
 וְכַול יִתּוחְנַאְו ,יִּפְכַתָכְו ,חכ

 תּופיִצְמ יִנָפ ילע יִבְל יִמּ
 יִבָכְל ָהיְנְב ןויצ ילא ,טכ

 תופיע .םָיַמ יִלֶא תויָצ מָּכ

 "= (אשַינָּב תַבָח ורְבְח הָשְמַח | ,ל
 (ג/ תּופּופְּכ שיע תורְתּב םֶּדְנֶנ

 ל"דשר הוועה
 .תובורק יתלב ןתווה םע רשא , י"אב ,תורחא םירע עבראו םילשורי לע  הנווכה ילוא (8

 "יטסנוקל  םלבו : , הזמ הז םיקוחר םהש שע יבכוכ ומכ , תחא השורק ןלוכ ירה , וזל וז

 א ןב השמ 'ר זמר ןכ יכ , הזמ הז םיקוחר שע ינב יכ יתרמאו . ובשחו תחא ןויצאל

 / + יברעה ָשוריִפַב םע שרופמ ןכו , (ן"יע תוא 'א רעש) ולש שישרתב
 + לא יִבָכוְכְס הלעמל ןתלעמ יִב ב

% 



 . יל ת 1 ו תורְקשְמְּב טָאְל ,גו
 (י תּופְגְמ ויה ולו ןַהָּב טַאְל

 (ג ןּוסְרְו םּופְמְּב תולָּבְסִמ ,די
 (ג תּופּורת םֶהיִלְעְו םיִנשישו .
 רָמָמְּכ הָמיִק רוהְּב רמא המי ,וט |

 (י תופונַת .ָהֶקיִנְו םּורָקְ .-
 (י םוחְקְל תל ּופְרְטִג יִּכ הֶאְר ,זטמ 1

 תיִפרֶמַהְ"תַא ּומְלַשיַה לֶאְש ְּ
 םָהיִחְל תציִצ םקְג וחָקְל סאו ,זי

 תופוטק ּוניִנַעָב ויָה רֶשא
 בר לָאָש ,ןיח לָאְש ,רבְס לֶאָש ,חי

 תו החבל שרָּפ רש
 תושָפָנ יִעְד לֶאְש ןייצְֶכְל ,םי

 תופורָצ לֶאְה תרָמִא אָצְמִתְ
 תירהְל םיִרוא ןרֶהַאְדבֶל .לעו ,כ

 תיפָתְבַהִלַע רֶשַא סַהְשַבּו

 ל'דשרו תוועה .
 תורקשמ כ'חאו , ינובהא ולאכ , בנשאה ןמ ילא תוטיבמת הלא לע ! יבל , ףוצקת לא 0.

 תשק וכשמ יב הלעמל רמאש ןמכו ,הבהאמ אלו ,יב וטיבה הרקמב קר ': ,'ל

 ןיה םא וליפאו , תרקמב ילא וטיבה אל וןליפאו , ןהל תלס ךא , ףוצקת לא . םמתל = .

 תגנעתהש המ ךל יר יכ ,  טאל ןהמע גתנו ןהל חלס , יתוא תומרל תונווכתמו , תופנח
 .ל"נ ןכ , ןהיניע ךילא ןנפ רשא אוהה עגוב =

 .םירשל זמו
 .דו 5

 רסולכ , תאופרל םיכומ םהה םינשושה לש םילעתו , םינשושכ םוראו חצ םתינפ הארמ (4 <
 + םייח תנתונ םתינפ תוואר =

 + חורה םרונת רשא ןליא יפנעכ הנתו הגה תעעוגתמ םנסא איהו , רמתב הפי ןתמוק (% =
 + םיפרמנכ שה , ןהיניעב ןתוא ורָכלו ותקל תופיהש תובבלה (ח

₪2 | 
| 
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 = היל מ יִלָא אל ולו
 (א תפוז הָטמ יג בע יא

 ,רוא יִהָי ,ףָשח יִהָי הָנְמאתְו ,ח
 = (ב תּופְלַתַמ רּוחְשְבּו םיִנָפ רואָּכ 8
 תושּובל הָרְכָת ראָכ תונתְכְו ,ט .
 1 6 תופונָצ דּורָפ ליִלְּכ רעש ליִלְּב .
 3 2 םיעָיקה יִּבַל ּונְתָנ תורואְמ ,י 4

 תופּוקֶת (י הָמיִכ יל הָנְכְבּסְת
 תגְנעְו תּוְּרְּב תוגש שו ,אי

 | (ה תּופָנעַו תותָבע . תוירופו
 ] , תּומְרֶא תיְפהָפִי תויָפיִפּו ,בי

 ( תּופּוצְר .םיִחְלֶב יִרוט יל ,

 ל"דשו תוועה
 | םירומצ תואשונ ןה ךיא וליפא ןבוי אל אלהו ? תוברח תואשונ הנייהתש ןכתי ךיאו (8א 0
 = .יפעפע 'יפא תואשונ ןניאש ךכ לכ תופעיו תולצע ןה ןתועינצ בורבש רחא , תורעצ וא /

 / \- / ןהינפל המוקת הל התיה אל הירב םושל ןהיניע תואשונ ויה םא םנמא יב . ןהיניע ן
 "= תונפ ויה / הב תולבתסמ ויה םא המחה וליפאו , ףרשנ דימ וב ןהיניע תונתונש םוקמ לב 5

 ָ . שמשה ותפזש רשא שיאכ תוריחשמ ,

 .' . ךשח יהי תורמוא ןרעש תורחשבו , רוא יהי תורמוא ןהינפ רואב (ב

 .  החמעו הרוא םהל אוה הרבחב םתויהש םיריריה תרכח רואכ תופי תונתכ תושובל ןה (
 = תרמו הרוחש םתרירפש , םיבהואה) םירבחה תרירפ ליל תורחשכ רוחש רעשב תופונצו
 2 ט .דאמ דע סהל

 <  ןתש רמולב , םיעיקר ומכ יבל ןגתנ רקא (תורואמל תומודה תופיה) הלאה תורואסה (ד

 [  רסולכ , הסיכמ הלעמל םתפוקת םיפיקס םה לגלגב עובק בכוכהש ומכ יבלב תועובק
 2 .ל"נ ןכ ,לא יבכוכמ הלעמל םתלעמ

 < חש יטנ וא , הפנעו הירופ ןפגו , הגוגעו הכר הפי הלותב , וזב וז ףילחהלו תועטל רשפא (8 ו
 | + הננערו התבע תרחא 9

 + תורקי םינבא ירוטל תומזרה תוגבל םינשו , סודא הפ ןהל שי תופיה ןתוא 1



 .ל"נה לא םירצממ
, 

 (א תופי רּונָכ ומ לוק .יִפָ
 פיִלָח .םיִנְגִנ יִרָחַא םיִרָשָו

 :תּומְלַעַג תּומְלַעְל תּומְלָע
 (:תופוצו בָנָשָא דעְּב תופקָשנו =
 לָאּותְּב תַבְמ ּודְמְל תולּותְּב

 תופּוגו תּוּבְל תַרְהְט תושודק

 (: ֶמָתְל תש ּוכָשָמ יִּכ לָּבַא
 תיפָחְו תּוכַז סָהְו ,שיִא ּוגְרֶהְו

 תּובָרַח .בֶרֶקַל ּולָאָש אל רָשַא
 תוכּושַחַה תיעירְוַּב סידו

 ז תודעָצ א םיִריִמְצ ּואָשְנ ָךיִאְ
 תפְעְי ףעפע אישְנִמ תולַצע

 ל"דשר תוועה :
 תולותבה חבשב ליחתמ אוהו / םכח שיא תולהת רפסל אב ררושמה תאזה הרישב (א

 תופיה תולותבה יכ רמוא אוהש המב (יתערל) אוה םינינעה ינש ןיב .רשקהו 1 תופית |

 רשא תופרטה תא םלשל תובייח ןה םא לואשל שי יב רמוא אוהו , תובלה תופרומ =

 רחאו . ןתייארמ ונוזנש םינועה ןמ םקנהל הז ושעש ינפמ  תורוטפ ןה םא וא ,  ופרש

 = את רשא הזה ןיידהמ קפסה תרתה לואשל יואר יכ רמוא אוה , תזה קפסה ריעהש

 ואביו , רוככבו רישב תופיה תולנתבה רבכל ואוב הפי לוק ילעב םירדושמה םתא (ב
 . תוסלע ארקנה רמז ןמ ורמזיו הז רחא הז רמולכ , תופילח , םינגנמה ירחא םיררושמה "



 .ּתֶבַפ לאש 4 ) ,דעְל ראיה הו

 [- סֶסק אלו טַהְל אלְּב
 ָהַאְו הָשמ דְָּב ךְמֶש לָכִא ,ג

 0 ָךַפְהְג רָשַא הָטַמהְו

 | ב ןיִטָאָה ָּבַעַל רע, הָָה ,ד
 .שָת ֶאְלּפ תּומּוקְמדתֶא תואָרְלְו

 הכ 1
 | .סולינ רהנ לע ותויהב ילוא

 | (א ברוח רַהְו ףוס םִיָו ןעוצ יִלֶא יִּב הָטְנ ,א :
  בָנֶמ ריִבְּד לָּת לֶאְו הליש יִלֶא בפָאו 9
 יִבידִע ,תִרְּבַה והא = יִעָסַס יִלֶא ךלאְו .ב 5
 ( ברע שַבְּדִמ .רָשַא ּורְבִק רפע ךחלא /

 הָגְק הָמְכֶש רֶשַא = הָנאָנ הָנָנ הָאְרְאְו ג
 י בֶרְוע יִנְּב ּוְכָשְ הָנַי יִגְּ ּושרגו

 ל"דשר תוועה
 " תמאימרמ וב ךלוה היהש םולינל בפומ רובדהש הארנו ,ימע הטנ ונינע יב הטנ (א

 "ךא , יניס רהל ךלי אל רהנה לע יב / אקוד ואל , ברוח רהו רמאש המו ; םירצמל
 לי ךרד הטאימדב ךלוה רואיח תויהל ילואו . יניס רהל ךלא בכ"חאו הנווכה
 , . הטג תלמב רחב

 ₪ רחא לומ לא ולצאמ בסיו ךרד לע ןירחא שגרו לוגסב יתדקנ הליש ילא בסָאו (ב
 . הפקה ןינע ונגיאו ., רחא םוקמל תכלל הריקעו היטנ ונינעו , לעפנ

 . זגגנ ןורא םשש םוקס , ןורא לש ורבק רפע 1



 יִריְב םוקְמְּב דמַעִא דע| | יִִדַאמ אוה
 ז(יָתְבַא טָבְש ריִתְּב ןיַא םָא יל יִמ 1

 יָתוחָפְשָמ רַחְבִמְּ ל יִלָבחְו יקְלָה .
 . יִתּולעַמ ריש .םיִננרַתִמ יִלֶחַמּו יִשּומ (-
 ירירע ףלוה תֶהְה טָבש יִריִחְב אָלּול %

 ןופְלַחְל ריש תפילה אָשָ ונִמְל רָשלָּב ,ך
 ןופצו ןֶמיִּמ םולָש אָצְמְ ונוצְר שוד /
 ןופיפש חרא ילע שּוגְפָ ונורה שגופ |
 יִדמָז הָמְמָש :םּויִו ,רָצ םוי יִריְפְכ .אּוה כ .

 םיִדָרְנ םע.םיִרְפְּכ סדר יעשעש ןג ,ה
 םיִדְבְּכ ןופְלַח יִרָי ןיא יִּ יִעְרו ּוחְמְצ ]

 םידָנֶמ יִַמ .ּונְממ יִעָטְנ ּוחְלְצ
 יִריִצְּב רֶקּכ תולּכשַא םג יִריִצְק םֶשּב ְּו
 הָחְנְהַּב הָחְָנַא ףילחמ אְָרְקִמ ןופלמ ו +
 הָחְמָשְו הָּמְשָט םסיָל ךפְה | הֶרְצְו רש םי 0

 הָחְנֶמָּב ויִנָפ ומְדה הֶרָמְמ הָדּות
 .(: יִריִבְ ךיפְלַמ בַרְּב יג יִיִשעְה .םוצ ו

 דכ |
 ,שרקה תמראל תולעל םירצמ רואי לע הניפסב ותויהב

 שַחְרַי רוד רוד ָךַאְלַפ ,יִמלֶא .א |
 שָחְבִ אל םיִנָבְל בָא יִפְמּו |

 ל"דשר תוועה .
 . + יול .אוה םג ןופלח 'ר יכ (א <

 רמוא אוהו , הטאימדמ ותעיסנל ךומס , תבטב רשע דחאב הזה רישה בתכש הארג (ב =

 תלילב ילואו , ןופלח /ר לצא ותויהל , גח םוילו החמשלו ןוששל ןל היה ירישעה םוצ "כ 1

 , ותעיפנ םדוק ודבכל תלודג הרועס ול השע תינעתה רחא \

 ו ב ג 4 .  5. ו - 'ש

 ב לר
 ל ב ל 2%

4 0 



 .תויִמְ .תַרָמז ל ִק -,תריִש הָמְק ,טכ
 תידָמְל ּיִלְלְעִמִמ רָשא

 ןב אלו ,רישה קנע. ףודנע
 (יתוונע ּףֶמש קנעב פַה לָבַא

  ישדק, ריִשְּב לַעָמָא סאו
 תורוקפ יִתולְהִּת ומָשְל רָשא

 םיִתְמַשְו םיִתְלּדבהְ םיִתָשּדְקַהְ
 ג תּודיחִי דיִחָי לֶאְל תואְרְקְמ

 3 : יינבל תאָּכ תַעַל םיִּתְרַהְ
 | " תודות תּוחְּבְשַתְל ,וידומְלְו

 רָפַבְל הֶאְנ ולְו םּוחב אּוהְו
 .תורוהְל האג לו 1ל הָדְואְו

 גכ
 היה רשא ,יולה ןופלח 'רל , הטאימדב

 ,םירצמל וכרד ןיכהל ורזעב
 ירו יט יִשְדְה תיִבְל תולעל יריעמ יִבְל ,א

 ּ םיִהָמְת ּויִתּותְאָּב תּובְל רואָנְו םֶר לֶא ,ב
 םיָהְלֶא רַבָרְּב תּולעַמ ל ותֶאְל .בָש יּכ
 )ב םיִהְבִגַה רַרָפִס יִרָה ותיִש קשיו

 | | ל"רשר תוועה
 | ךמש ךא .,ןכ רבדה ןיא תמאב לבא / ריש קנע ךתוא רונעל ךילא תואב יתוריש (א

 : . ךל ראפ יתוריש אלו , יתורישל ראפו קנע אוה ראופמה

 | * דרפס ירה הקשה םירצמ רואי ולאכ , יררפסה הרוהי /רל רזעל היה ירצמה ןופלח 'ר (
 | *ע* תרוה ןונב , םתילע םיהמת תוכבלהש /ה תואלפנ ללכב הז ריבזכ ררושמהו

 : , היקזח יִמיִב תיָנרוחא



 שו אָרְקמ ית אנא
 תודודָש 2 תושָפְחִמ םָאְצְמֶאְו

 מ רָכְר ירחא ףדרו
 -- ?תויָש ירחא ףררְּ

 (ג סב הָלְפְו ויעיִעְַמ אָבְש
 תיריִרָש .ויָרָעְלַבְל ריִאְשַה אלו

 0 תּודעָו רָוָג ידע ושאר ילע
 תידְעָו םיִקָח -יִלַמ ונושְלָב

 תודּועת והיפ יִרְפִמ ךְל הָבֶא
 תידּועָס ויִרָי יִרָפַמ ךָל חקו

 יִשְפנְב ישָפַנ רָשֶא ישאר .ליִלָּ
 (י תודּורָפ ןֶהיַפגו , תורְּבְחְמ

 יִב ּורְבָע תוניִפְס הָנְכְרְבְת
 תוריִסַחַה רַפְְָּכ ןֶחיִפְנבְו

 יִתְבָא תּוצְרַא יִרָחַא טּושָאְ
 תּודּודְמ ילגר ִףֶכְב ויהי ידע

 יִנּובְרְק. ורדה ה תואָרְל רָשַא
 תּוריִדָיַה ויָתינּכָשָמ תואָרְל

 תירְטַעְּב יִנָּתְרַטְעָה !יִריִבִּג
 תיריסי ךְל םַהרֶשָא , יג

 תולָפְט ךְתְלּול פַה תוְטע ה .חכ
 תִייִמִּת .ָךֶּמַע םָהו ,תּופְסּומּו

 ל'דשר תוועה
 .ןשע ושפחנ ךיא

 ,ןל ,חקלו םישודחה לע ל ויגויער רורג , םחקתו אבש לופתו ָ
 .(ב"י א'י 'ב םיבלמ) ראפ ךונע | /

 , !יורבוחמ תושפגהו תוררֶפנ תוָסּוגה ('



 זמ

 זי

 -ןושיפב סב דל
 תודָשְו רֶהָג תַפָש-לַע ְנְּב |
 תּופְדֶא תִקבְקְִו (אתימקהו

 תודְנְב תושב תומקהלו
 ּואְרְגְו ,ּומָפיִנֶת םָי ירו

 תודומו לֶאלֶא תָחַּפְשמ ו
 רָצַיְ רֶמּומ יִחַא תיִחפְשַהְּ

 ( תּודיִנְנ ּוהיָּפ תורְבּדְדלּ רָשַא
 ןֶתיאָנ ןֶנ רָשָא ןח בבָל

 6 תודּוקש ןֶתְמ תיִבּו ןָמיִּב ןנְכ
 (וָסְלש ויָמיִש רָשַא יָחֶא רי

 תּורְלָפ תֶבָהְלַשְו תודיִפלָּ
 הָוחָי יִּכ .ויָמְלְשְל ןֶמָאְנ ריִצְ

 חידיִתע ,עַרְויְּב םֶל ןּופְצ
 תּומּותָס ּוהוממע אל םֶכְמְ

 תּודיִחְּב ותופנל אבָי לכְל
 איִבְנְל הָיְהִ בב רודה ולו

 תדְמָח שיא אָרְקִ אָבנ יא

 ריִמָבִש יָת רובעל שקבא
 ודּוכְל ביִּנַה תּורְּבְעַמ אָצְמָאְו

 ו תוועה
 . תומוקתו י"בבו . עקרקל תרבוחמה האובתה (א

 + ןתנ !רל רפומ לעב לכ הוחתשיש ןמב ,  תווחתשמב תוארנ תומקה (ב
 ו תא תואר ןעמל (ןתח תיבו ןתיב ןג איה ןלאב) םירצמל  םיאבו םידקוש םיקוחרהש (:

 (זה הרישב האב רבכ תאזה הלסהש אלא ,  תורּוקפ היגהל לוכי יתייה םגו . ןתנ

 . תרחא םעפ

 . < ןיתובוח שה ןירבד



 בכ

 רבחה לאזמש רב ןתנ 'ר בתכמל הבושת ,הטאימרב
 ,'ה תרעו הטמל ןייעו ,םירצמ ריעב הבישיה רפוס |

 תודלמ יִבְגִּב ןְסּיה טשֶסִמ ,א
 ז (א תּודּומָחַה ויָדְנְּב תֶא שבו

 הָמקְרְו שש הָמְרְַ הָשָבְלְ 35
 תודיֶפְר בֶהָז תּוצְּבִשִמ הָחְשִעְ

 ּולאְּכ ,ץּבָשַּמ רואי ערמ לכו ג
 תודופֶא םֶה ןָשחְּב ןָשג תֶואְנ

 תובּוטַח רָּבְדָמ תואָג יִּדבְרַמ ,ד
 תודּובְר זָפ םתֶפּו סָפְטַעבְו

 תדָשְו ראָיַה תַּפְש לע הָּדָשְ ,ק

 (ג תדָבְּכ םַהָש לָבֶא ,םָה תּואָבְצ

 םיִריִמְצַה ןמ ּודְכְּב םֶהיִדָי
 תידְעְצַּב סֶהיִרְעָצ ּורָצו

 ויִנקז"תֶא חַבְְָו הָתְפַש בל ,ז
 תודְלָי וא 'םיִרְלָו דוע רי

 ל"דשר תוועה
 לע ןילע ףוצקי אלש (י"אל תולעל ותוא תקחודה העיפנה ןמ) רז( . ןמ שקבמ 2%

 וינפ הארמ ילואש הוקמ אוהו , ןיבהל טיקשיש הבהאה ר/ סמ שקבמ אוהו , והמהמתה = ,
1 

 . ותבהא דקומל הגופ ןתי (המ ןש/ ולצא ותבשב) ןופלח 'ר לש
 = + ןתנ 'ר הכותב שיש ינפס , ןרז ןגכ םירצמ ולאכ רויצמ ררושמה (

 םא , תורבפ אלא , יבצכ תולק ןגיאש אלא , הרשה אבצב תופי םישנ רואיה תפש לע 1

 ,\לותו שרפמש ומכו ןהילעש (םישכתה בורל סאו , רשב תמחס =



 /יולה הדוהי יבו

 ויק ונָמ ּולַאְשי ול רשא ,ח
 "ויזל והָבָהְי , ובל םַדְ

 תּובְדְ םָשָג לאש יב ףאו .ט
 ויזזמ הָשע אוהו ז ענפה

 תּובָבְל זמר העד ושָפִו
 ויזְְרְמ תובָבְלַה ואְלִ

 % ּותָרָחְמ ולומְּתְמ עריו ,אי
 [ ויזר םָי יבמ הָלְִ

 וטל ךֶלוה אּוהְו לַּגְלַג ץֶרָו ,בי
 ( וייר תֶא וילצעב חַצְנ

 מז תָמָחְלכְל אָצְ ולו גי
 ב ויזעְדלָּב ול ּועָנְכִג , בֶרָחְּ

 |. טַבָשֶב וא הָטַמְּב םַתְלָג לָבַא די
 3 ויזְרָפ שאר ויָטַמְּב כקנ ידע

 | ןענְכ יִּכ ז וליהָשָעַא הָמ ּהָהַא ,וט
 / ויְזחַמ םֶיְְצִמו ,יִצְפְח .זוחָמ

 . ( בָרְקְמ ףֶרַו דּודְנל רומא ,זמ
 | ויזגר ישפנ יִלַע טְלָשַש לַאְ

 "ּובָמְ טיקשי הָבַהַא דקומו ,זי
 .(יוזָחְמ הָנופ ו לאו

 י ל'רשר תוועה
  םיכ\ ושל | ומד ןתונ היהו ןאסמ היה אל ,ובל םדו ןיבוק ונממ םילאוש ןיה םא (8

 3 . ותוא םיז

 : לש ןיזירז תא  וילצעב חצנמ ןופלח 'ר ןכ פ"עאו , טאל ךלוח ןופלח 'רו , ץר לגלגה (ב

 . לגלגה
 / . ותמחלממ (1

 = יוופלח 'ר לַצא המ ןמז ָבֶכעתהל ררושמה הָצְרתִנ הנהו סי וטָפשמו) - ןושל (ד



 יולה (דיעסיבא) ןופלח 'רל ,המאימדב
 ,ולצא בכעתיש שקבמ היהש

 (ג ויֶזולַה ףסא סיד םאָ ,א
 ינוח : יול איִשנזלע- אָצְנְו

 .םיִצּוצע ג ןונָבְלל ךורעתה ב
 0 ויזר ךּומָמַעְש רַמאְל

 ? ויִנָפְל ָךרעְּת םיִרָתס :יזְנְנְו ,1
 ויֶנג ּוהָאיִבָה לפה

 שקְבִת לא ! תולידג ל שק ה
 (י ויְּוחְש ךיִנקְּב עיגהְל

 הָזְחַאְל תבָכָל ומ ריִבַג ,ה
 וינּוחַאְמ הָּתַאְו יִּבִ חַמְש

 תּודְמַתַה ָבּו רַבָנ ריִבָּג ו
 ( ויוזְּב הָּדְמַח יִלְּכלָכ ּויִהְ

 ויָבָהַא רֶקָיְּב רקוזלב + הֶנְ 1
 (ויּוזָב .אל ּויָרודְּב עב

 ל"דשר תוועה
 , ל טבשמ ררושמה ףסא םשב ומצע הנכמ ררושמה (א
 . וינינפ יקנע (ב

 בלל ןופלח 'ר המדמו , ןבלל ןכ רמוא ףסא (:

 ,ןלש תוזוחש תוביהל ךלש םינקב עיגהל (ד

 . םתוא זזב אוה יכ (ה
 - ריב אלו ()



 .יולה הדוהי יבר

 ּוטְבָש רָשֶא ,בְרִה ןוהא די
 בֶרח אלו החל םיִעָנ סָנ אל

 !ןוה + ּוהיִפְל רַמָא אלו ,דַמְל ,ג
 ! בֶר :דָיְל מא אלו רו

 תָרָוְמ ףנּ הָדְמ יִנַא םויַה ,ד

 6 בֶרַעְמ ףנֶּב בֶקֶא תַרָתָמ יִּ
 דעָלַג יִרָצ תא שיאזבשעי ךימ ,ה

 בֶרֶמע ףושְנ הָלח אוהו ? ויִרְחְא
 י תבע ףש לתא ףילָמָ וא ו

 ? בֶרָשַבּ תבקבו םחַּב %
 8 הָוְנ תריק לָצְל ףָלמ הז

 .( בָר ָלֶמְל הירק ןועמ יִלְצ ,

 ל"דשר תוועה
 | דע הניפסה ןמ תררל אלשו , האירדנסכלאב אבל אלש הדוהי 'ר לש ןבלב היהש ל"נ (

 < תור ןילע רמעש הארג , תאיררנסכלאל בורק עינהשכ לבא ,חונת םשו שדק יררה
 ֶי תנהו . האירדנסבלאל אבל חרכוהו / וכלהמ ךישמהמ ענמנו , חרזמ חור אוהו , דגנתמ 6
 < ן תהא /ר לצא אבאש יל םרג אוה יכ , חרזמ חור ףנכ הדומ ינא םויה : רמוא אוה |

 |(" זא , י"אל יכלהמ ךישמהל לכואו יברעמ חור בושנישכ , רחמ םויב םנמא יב

 , ןרהא 'רמ ררפהל ינאיבי רשא ברעמ חור ףנכל

 - לושמהו / הבסה שריפ , ןרהא 'רמ וקיחרמה יברעמ חורל ללקי רחמ םויב יכ רמאש רתא (ב

 . ירצה תא הלוח בוזעיש ןכתי ךיא : רמאו , דעלג :ירצל ןרחא 'ר תאו הלוחל ןמצע תא

 "| תיבל לשמ) סיסדהה לצ תא שיא ףילחי ךיא : רמאו רואב ףיסוהו ? ןתאופר איה רשא

 = קפס ןיא ןרהא 'רמ יררפהב ךכיפל ? ברשהו חרקהו םוחה ויתחת ול רחביו , (ןרהא 'ר

 = לַצ םוקמכו , שרקה תמדאב הקשח ישפנו ? השעא המ לבא , תרעטצמו הרמ ישפנ היהתש

 / ,ָבו ךלס תירק איה רשא ,יחלא ריִעַב ףַפַותַסה יתרתַב , ןרהא 'ר ,.ווק



 א יו -
 תּומוהִּפַה ןיִּב
 הָמ יִמיַמּו
 הֶאְרִ .הָרְסְו
 ל 6

 5% רצ 6
 .הָיִגע . הָרעְסְו
 הָיִנְש עַמְשת
 ינומָא תַב יִאְצ

 הֶאְמָהְל ָךֶפֶה
 הֶדְפְק, הָסְנו
 . םיִמַחר ָךַאְלַמְ

 הָרַעְצַה לוק |
 רָסּצַמְּב ץִ םע,
 הָדְבָּכ ויל
 הָיְנִא הָחְמְּד
 הֶרתְל רּומְזִמ

 ינָע .לָפאַמ
 = דּובְכ יב .תֶרז - ףילע

 .םירצמ ץראב
 %--יפ

 ןרהא 'ר רבחה לא ,האירדנסכלאב
 ,ינאמעלא ןב ןויצ ןב |

 ברקז רָשא דע א ןואָש ות

 בֶרָה יִנָפתֶא קשיו "ריִמְלַ

 ל"'דשר תוועה 0
 הצילמ ךרד אלא הז ןיא , הניפסב ןנדוע רישה בתבש עמשמ הזה ןושלהש י"פעא (

 סםנמא יכ ,םיב ונדוע ןלאכ רברמ אוה ריעה ךותב היה רבכש רחאו , תייויש
 הירוגסכלא תושעל יתיסרו : שוופמ בותכ םירישה ףוסב ישא הנושארה תרגאב |

 | ..,ינסמ ףיקתש ימב יתעגפש דע ,הבכע הבכרמה ימעפל יתתנ אלו , הירדנפק

 + 'וכו ןיידה ןרהא גברו ונרש



 רמת יִנָאָהְ

 רוּכְמְי וה יל
 ןֶתְָל ה

 ןֶמְחְּ שידקי
 סּונָיקֶא םִיָו
 סזנָמ דַבָאְ

 ינעִע. ול ד ה
 ינּונָחַתְדתַאְ

 יִממאב לקו
 ףוסדסי יִרָכְנְּ

 (נ ףּוסְכְו ברע
 דרי תוארזנו
 ןֶרַעְב .ּומְכ
 המ קיִּתְמַסְ

 הֶרְבִעְו ףא םיי
 םיִניִעָהְ
 סִימְּב ןָמּונ
 ּותָמְדַא םח
 ּותַמְשֶנִמּ

 ותָטִת גיש ה ,ה
 ותָמְשְנ"תֶאְ

 ל"דשר תוועה

 = חֶביִשֶא יש

 = ארה עמעתי
 = ָּפַתְכ יִגְבש
 וָתיִא םָי דִעָּב

 יָפּופָא הָתְמְ
 סונכל בַהאָּת

 יִּתְחַמ זַגְרֶאְו

 הָביִרְקַא ךְל
 ףוסי אל רָשַא
 הָביִטָא ריש
 ןָּדַעְתֶא םֶּב
 הָביִחְרַא בל
 הָרְְעְל ךַפּוהְו
 הָביִרְמ יִמ סי
 יז םָיסָש לָאְל
 ּ הָביִתְנ םיזע
 ותּמַחְמ

 .חבק,ןפו <
 ותָמַא ןֶּבִמ

 הֶרָפ לואָשָמ

 ב

 א ןגינע יל ןרבהת ושובת אל ןמ רוכתיו , עתעתמכ ויניעב יתייהו ןמ עתעתי (א

 | . פתל תגעולכו הישנאב תקחשמב הינאה ,יל וגעלת
 .רסחנו ףסכג ברע ריש (3



 | יאו
 - פרו
 יקְמַע םִיִצִ
 הָלָח יִנָאָהְו
 : הָלּות יו
 הָשְתַמ יִּבְְו
 הָשמ  דָוילעְּכ

 מ לא
 ינונחְסְָפ

 ץֶצורְתִמ יו 1
 ץֶפָיַו , םיזַא *

 סֶנְרק הָחָש
 םֶנְרֶת הָאְלְִ
 שָא יִלְּב חְַר
 שַאְבִתַה תַעָּב
 ויָלָשמ םיִלּד
 ויִלְכִח  םיִרָעְבּ

 + םיתשלפ יגרס ןמ (ב

 םָיַה יִנָפלש ל

 ויָמיִמ ּורְסָחָ

 0 ורב

 םֶיָכְד ּואָשְנְו
 7 .לוקְו
 שק, ןומהל
 טה ּקְלְחְְו
 םָיצָח םיִרָקְו
 הֶלּועו הָדְרי
 סא ו
 הָשְמַמְ הָוקַא
 םָיְרִמּו .ןרהַא
 ינוע אָריְִ
 :חַרְט ּויְהָי

 ץֶצופְו םידקו
 (א ויָפְצְק חור
 ( םֶנְרס לַהְבְִ
 ויָפְנְּ ו

 שָאָיְתִמ ב
 ויפיִנֶמ טושִמְב

 ויָלְבַס םיִפְְנְו
 ויָתּוצ .םיִרָועְו

 ל'דשר תוועה
 + ךפא הורבע ץפה ךרד לע , ופצק רופסו ץיפמ חורה (א



 7 תיכו ץֶרָ 6%
 7 ל ; עונו גיא

 רעוס םי
 םיקָחְש םוָמְב | םקמו ץמו ,א

 (א חֶרֶל וקְדַע = םיקוחר םילעו
 יִכְלַמ ןיִא םִאְו ;כְרּד אֶל אל
 חמי קירֶלְ וּכְסְנ רקש
 ריבעל ץֶר םי רּוּבְמ הֶלּוע
 | חרא ץּורְל * רובְנְּכ שָשְו ,םָי

 שקומְּב ּוּכְרּד שקע ואָטָה -
 חֶרֶזִמ הָּנִהְ שֶקָּב בֶרעְמּו

 ולְכָשְו וחכָב אל יב עַד

 חֶרָאְיַו עפ ולְנְד דיִמַעְי
 הֶרְרַח שָפְנִּב | הָדוהְו בָש וא
 חְרְצִי רמ לוק הרבע "ברַמּ

 ? ָךֶמּורְמ ְךְלֶא הָנָא

 ! תרְבֶש יג "ָפִמ הָנָאְ
- 

 ל"דשר תוועה
 .(ןכשמה ירוחא לע חרסת ןושלמ) םיה לע דע תררויו תחרוס , םימשב רשא ותקרצ (8



 - תאָצי שא יב ידע ?/
 א הָרְִי קר יל איִהְו ישְקנ תחש

 יִדָבְּכ חַפַפ הָנְב"תֶא חַּבְשֶאְו ,בי
 6 הָדיְִל ו יִבעָלַב יל ישו = =
 יעושעש דָלָיַו יעמ יִרָּפ ,גי

 (: 1הֶרּוהְיְ"תֶא הָדְּוהְי הַּבֶש ףיִאו

 ְתְבַהְא דָגְגָל תאז לקְנו ,די
 הֶרְותְּב ירש ידע

 יִבָבְלתֶא .בּושָחֶאְו /ם ,'" ,ומ
 0 הָדּוקע הֶלּוע ד ָךַחְבומ יל

 ְךֶצְרְּב 0 "פאו .זט
 . הָ"ִעְל םֶש יה "הָיָה :ןַעמל

 חי

 םֶיבְרַב קיִפּו סָמָנ ָלְּב קעְצֶא ,א
 סְִנְתְמ"לֶכְּב הָלֶחֶלַחְו ,לֶאְל

 ל"דשר תורעה ,
 תריחי תב יכ ורמאב הלכקה תלשלש לעב קרצ יכ (סעקוד ריעה רשאכ) ונרמל ןאבמ (

 : .יןלה י"רל ול התיה

 ולשמ) ירבכ חלפמו ץחומה ץחכ יל אוה ינממ קוחר ןתויה רשא ,  הגב תא חבשאו (-
 תוצילמה ןמכ .יתפש לע דריסת הלוע ונורכזו , תע לכב ותוא רבוז ינאו . (ג"ב 'ז

 ..(תובבלה תכוח רפסב הארנכ , םתיעושעש ויהש) תומיענה תוריחה]
 םונימאמ םיבר יכ ,  הדוהי ןמש היה יולה י"ר לש ןתב ןב יכ תולגתהב יבל חמש (
 ונעמש אלו , ע"באר לש ותשא התיה ה"יר לש ןתריחי ןתב יכ רמאש תלשלשה לעבל =

 תיה קחצי לבא (רמחמ תרותב השמ תרות רימה אוהו) דחא אלא םינב ע"בארל
 . הרוהי אלו ומש |

 , יכבל תא חבואו וא  'וכו יבבל יכ חמשאו ל"צ ילוא (י



 .יֶּב רובעל הָניִפְסַה שורפְבּו ג
 וא הָריִסַחַה יִפְנַבְּכ םיַפְְּ

 םּוהְנַתְו יִפְתִמ םּוהְּת םהָפ תַעָו ד
 4 ם הָדֶמְל איִה .יִבְרְקִמ ּולאְּ .

 , הָלּוצְמַהתֶא ריִסּכ ַחיִּתְרתְ ה
 .- הָדּוקְי הָחְקְרְמְּכ םיִשּת םָ

 .* םיִתְשלּ םו םָאובְּב םיִתָּ םיִצּו ה
 | ₪ הָדּוצְסַּ םיִתָחִ םיִּתָחַהְ

 , תִינָאְל סָפְרֶמְּ תיַחַהְ 1
 ₪ הָדּועְסְל םיִפַצְמ םיִניִּנְַ :
 םינבּו ,הרֶיְְבַמְּכ הָנָצ תֶעָו ,ח

 הלל ןיִא כו רָּבָשַמ ירש

 הֶריִצְל .םיִשא יִפְב ָךֶמש "םענ
 ןיְְכּו ןינק ילע גארא אלו .

 הֶדְבַאלָּכ לע. אלו  ןוהזלע אלו

 ל"דשר תוועה
 | | ןוחמל יתוא ךילוהל ימע רוכעל הדיסחה יפנכב היפנכ תשרופ הניפסהשב ךל הדוא (א

 . הכילה אלא , הריצע ןאכ ןיא , היפנכ תשרופ הניפסה םא לבא . יצפח

 יברקו יעמו ,  דחפמ ינאש , ינממ .דמל ןלאכ , המוה םיהשכ / הרצ תעב ךל הדוא םגו (ב
 | < ומהי

 '  תסנבנ , (םירצונ הנווכהו) םיימור םיתכ לש איהש הינאהשב , הנכס תעב ךל הדוא ןכו (ג

 <  םיארוק םידוהיהו , 8620611 תארקנה המואה םוקמפ , אקירפאב , םילאעמשיה סיב

 | 2 הרוצמב םינוח םה (ל"גה םיתשלפ לע הנווכהו , םינענבה) םיתחהו , םיתשלפ םהל

 , . םירצונה תוגיפסב זב זובלו ללש לולשל , םיה רי לע

 = ינכו , תרבשנ ייהת טעמ דוע : הל תורסוא ןלאכ ,  הינאה תא תופרחמ םיב רשא תויחהו 07
 * לפאמל וגל ויהי ךכ רשא םדא



 ₪ בט של

 םיִשּוג סָהיִנְַסִמ םיִרְָכ =
 רוא ּושעי םַמְלְּב םֶּומְדְבְו ,ול

 םיִשיִאְו תּובָהְלְּכ סָיַה בָלְּב
 םָי ידע סמו םימ יִנָפ ול

 םישּוטל םיִרָקטִמ ליל ידע
 וניעג עיקל המוד סו ,חל|

 םיִשּובָח םיִּמָי יִנָש זֶא םֶהיִגְש
 ישילָש םי יִבָבְל םֶהּוניִבּו ,טל

 סיִשְדחַה יַחְבְָש יל אושְּב

 זמ

 זנב בָלְל םיִמָי בֶלְּב רמא
 םֶיְכְד ּואָשְנ יִּכ דאָמ דִרָמ

 הָשִע רָשַא לָאְּב ןִמאִּת םָא
 םיק ומָש חצג דַעָו סָיה

 ויִלַג אושָּב םָי ירחי לא
 י םָיְל לּוכָנ םָשַה 'ףמע צי

 הניפסב
 זי

 ,הָרָרְמ וא הָהוטְּב ,יִשְפנ ףְל
 הומו ריִמָת הֶוָחַמְשַמ ךֶל

 דּונָאְו עָנֶא תַעָּב חַמְלֶא ָךְּב
 הֶריִ הל הֶדַא ה



 ןָהיִלְבַמ הָלְּבִמ חּורְ
 םישפָנַּב תיוגה וצקו

 . םיִנְָפַה קָוחְל ןורתי ןיִאְ
 םיִשיִשי ולּובְחַהְל הָּדְמַח ןיִאְו

 םיִָרַא נס ץיקל ּובָשְחְנְ
 םיִשרְּבַה םיִנקְל ּוכְפָהְנ

 ןֶָחּ םָיַה בֶַּב לוח .לַטנו
 םיִשָשָתּכ םיִנָבַא .יִלּוְרבּו

 ושדקל שיא לב ּולְַפְתַי םָ
 םיִשְדְקַה שָחְקְ הָנפ תו

 דר ףוסדסי תואְלְפִמ רכזת
 םיִשּורָח פה תובְבְלילָּב לע. רָשָא

 םָי ןואָש יִּבָשמְל חָּבַשּת
 םיִשָפְר וימי ּושָרְגַיש תַעב

 םיִאָמְמ תובל תּוכָז 1ל רוכְזְַ
 םיִשודק תובא תוכז ֶל רבו

 שָּדַחַת יִּכ ויָתְואְנונ שָּדַחי
 םישּומו םיִלְחמ לּוחַמ רש ו ְנפְל

 םיִרְגְפְ תּומָשָנַה ביִשָיְ
 םיִשָבַיה תּומְצַעָה ּויָחָו

 ּומְדיְו םיִמָ ּוקֶּתֶשָי עַגָרְו
 םיִשּוטְנ ץֶרא .יִנָּפ לע םיִרְרְע

 תּולעמְּב שָמָש אַבְּכ לָילהְ
 םיִשָמַח רש ויִלָעְו םּרמ אָבְצ

 ּהָשּובְל בָהָו תוצָּבָשָמ תיִשּוכְּכ
 םיִשיְִ תאולְמְּב הֶלָבְחְב

 רי יד יי רוקי וי יי



 " ֶבָבל םיִמָי - טי 0
 םיִשָמּו םיִטָמ הָזָחֶּת םיִרָהְו

 . 0 םֶהיִדָי םיִחְלַמּו ,אי
 םיִשירָחַמ םיִשְרֶחַה יִמְכְִו

 סָהיִנָפ חַכנ םיִבְלַה םיִחָמְש .בי
 םישובּו םֶהיִרְוחַאְלֶא םיִבָשְ

 .סּונמְל יִנָפְל םּויקאְו ני
 םישוקי םָא יִּכ ָךְל חְָרִמ ןיִאו

 םיִעְלְק .ּוסּונָ טוסו ,די
 םיִשְרְק ּועּוזָו ועוני

 םיַמְּב תְקְחצִמ מור דיו ,ומ
 םיִשָיִּדּב םיִרָמְעָה יִאְשנּכ

 תור םֶהַמ הֶשִעַת םַעָפּו ,זמ
 םיִשיִדג םֶהִמ הָשעַה םִעַּפּו

 תיִרֶא ּומְּד םֶרְבִגְַה תָעְּב ,זי
 םיִשָחְנ ּומּד סָשְלחַה תַעָו

 םיִנרַחַ םּוקְלָד םיִנושאָרְו ,חי

 ,םיִשָחְל םֶהְל ןיִאְו םיִנעְפְצְּכ
 ריּדָאְּב לופו טקָכ ריּדַא יִצָו ,מי

 םיִשְלְָ סָגַהְו ןֶרתהו

 םיִכָכְנ ָהיֶנקְו הָבָּתַהְו ,כ
 םיִשיִלָשַּ סָינָש םִיתְחַתְּכ

 (א םיִלָכָמְּב םיִלְכִחַה יִכָשִמּו ,אכ
 (: םיִשָנָאְג םיִשְנאְ םיִשְנו

 ל"דשו תוועה
 , םישאיתס ,שג אי ןושל (ב , ןוזחאי םילבחו סיריצ . .



 "ולס הְָרִמְּב = מוטב ש | לָבְ
 םיִריִסַא :איִצּומְל חכו ליו

 ערי ףיִסיְו = ערפנו ןּד םאְו
 .םיִרָשָי ויִטְפָש עָר לו בוט ילע

 ומ

 ו םיִשָמָח רַמַא תּולעג ףדרתה
 םישָמַמ ִףַפיִעְתַהְל ּיִמָ

 םיִהלֶאָה תרבעמ חַבְבַתְו
 םיִשְנָאָה תרבע לֶא ףסָבִתו

 שוטתַו ,םיִּבַר יִנָפתֶא שרַדַתְ
 .םיִשּורּד ץֶפַחְילָבְל דָחֶא יִנָּפ

 ךְכרדל דָומְַהְ .לצעת ו
 םיִשָרִע .יִזְנְּב ךְקְלֶח רמתו

 6ןוה ךָשָפנ רוע ָךְל הָרְמָא אלו
 םיִשָדָחְל רָּבְבֶת ּהָתְואַהְ

 לֶא תַצע, לֶא ּהְצ לעמ הָטְנ
 (ג םיִשִגְרָה תֶשַמַח לַעָמ רוסו

 רֶתְָּב רָצויְל הֶצְרְתַהְו
 םיִשָחְו םיִצִא רֶשַא ךיָהּומָי

 ונוצר בלו בֶלַב שרדה לאְ
 םיִשָחְג תארקל ּףל ךלָ לָאְו

 רַמְנְּכ זע  זנוצר תושעל הָיִה
 ישי רובו יִבְצַּכ לקו

 ל"רשר תוועה
 . םישוחה , תושגרהה (ב .יד ל"ר / ןות ןרמא אל עברא ןושלמ (



 ,אכ 8

 ,בב

 ,גכ

 ,רכ

 יִעָסְל םיִדָרַח ינוע לכו
 ₪ רהְל | ינמ יגלו <
 ז הָּפַפַא עַמְרְו  הָּכַבָא אל ףיִאְ

 םיִרְגְפ תֶיִחִּת | הָּכַחֶא םֶשָמּו
 םיִבּותֶּכ - תוחולו < םיִּבּורְכַה םָשָו

 םיִרְתְמ םיִקְמְכּו  םיִכְנְרֶה דב
 תואּובְנַה ןיעָנ תּואְלְפַה םּוקמ

 םיִדיִאָמ םֶהיִנָפ תואָבְצ רובְכִבּו
 ןגקא ּולְצֶאְו ןָגוחַא .ורָפע

 םיִרְָקַה לַעְּכ | ןגיקַא ייִלְע
 יִתובְשומ תה יִתּובָשְחַמ ףיסו

 םיִרהְט תּושרבו יִמִבַא תרְָבְקְּב
 הֶנִדְמ יִשְרַדְ ! הָניִפְסַה ,ילע

 םיִרְרַח הָכתְּב  הָניִכָשַל רָשא
 ָךָפיִנִת לֶא .דָיְו ךֶפּועְב יִשּוחְו

 םיִרְמִש יִפְנַכְּב | ַפְנְכ ירָשק]
 םיעְלְק ּורְּב םיִעָנְו םיִדָנְל

 םיִרְזג ףָלֶאָל םיעורק תבְלְו
 םיִרּעג תונוע | מ .יִנַא אר

 םיִרּופְס יהלא ירְפְסְב םָה רָשַא
 תונוקוה יִמ תונוע יֶב ףאְו

 סירקגל תישִּד -דַמְתַמּו תופיִלָ
 הָבּושְכַה דעְּב | הָבּושְת יל ןיִאְ

 םיִרָצְּמַה ןיִּבְּב אָּב יִנָא הָנֶמְו <
 יִמָשַא חַכֶשָאְ יִמְצַעְּב ןָּכְסִא

 םיִרוסְמ אָטָח דְָּכ = יִמְרְו ישְפִנְ



 תעְבִג לו .ט

 ןעצוו עפו
 ןַעְנָּכ ץֶרָפל

 ויָביִרְמ תּוחְכִתְו ,אי

 ? םֶביִרְי הָמַכְו בי
 1 םֶביִצַעְַהַמּו

 ּוהּורָשָא ךיִאְו ,גי
 ויָניִעְב איה רָשַָא |

 רַשֶאְי יב .בּוטַה ,רי
 רָשְקְמ .רּפְצְּ

 םיִרָמָשַה יִנָּפ ,ומ
 םיִקָּתמִמ .סּוכְו

 םיִתְשֶלּפ תּודְכַעְּב ,זט
 םיִּתַפָמ וב

 םָנצְר שקבל ,זי
 רָצְייּב דיגְבְִ

 לָמַעְו עָגִַמ תי
 לָמְרַבְל ףֶסְכִ :

 תוחיִלְס שקבְל ,םי
 תיחּולו ןוראל |

 םֶרְבַעַל הָפַצַא .כ

 ה

 ו רק לצלצל לדלצ 2 - הדר -לשרז ללה א ייל

 תיעְקב רו
 םיִרָדְג לו תיעּובָש םיִקָהְל

 ןעְצְּב רבעוו
 םיִרְכְק רַחְבְמְל
 ּויָביִבְס (יתִַפיִלַ

 . םיִרְבְּד שיא אלֶּב שיִרָחִיו עמו

 םרבָשל יִעעְו

 ז םֶביִשָי הָמַבְו
 םיִרוכָש הָּטַהְו
 םיִכָלְמ תודְבְעּב
 םיִרשַא 0

 רָשְיַו בזמ שינ
 ? םיִריִעְּצַה -

 םיִרּוחַש ויִניִעְּב
 םיִרורְמַמ ויִפְּ
 םיִַּחְו םיִרגַהְ
 םיִרָחַא םיֶהְלִא
 לֶא ןוצר .בוזעלו
 םיִרּוצָ דבעלְו
 לָמָאְו ץּוחְלְו
 םיִרעָי תיק
 תוחּונמ יִרָכְקְּ

 םירובק םֶש רֶשא
 םֶרְבְקְּב ףטעַאו
 םיִרָהָג ןּוציִפָ

 ל'דשר תוועה
 , רוסת תועדחתְמ (א



 ידע , 5 רעמה םיִרְקְּב רע
 ַחּופְנ ריִסֶּכ סָיה בָכְָל םיִשָי

 רָשָא ,רוצָיה דִיְב רוסִא הָשְעַהַמ ,ח
 ז ַחּולָש תֶעְו ,רּוצָע יִהָי םעפ

 אּוהְו ,םרְמ די יִתְלֶאש דופ הא ,מ
 ,ַחּור אָבְיבּו םיִרָה םּורמ רצ

 די

 םיִלְדַה םֶמָה | םיִלָנְה ולָכיִה ,א
 ז םיִרָשְנ יִפְנְַּב םירושק .תיבְלְל

 וייואס לכו = וחְּב ץק שיאָל ,ב
 םיִרְפַע .רַחָבמְּב ויל לֶלָיִגְל

 רֶרומְּב ועָמַדְו דַרְחְו דַחְפּו וג 0

 םיִרָבַע .רּותְלְו דַבָפֶס ךיִלשַהְ
 תּויצְּב ףרְדְלְ תויִנִא .בכרלו ,ד

 םיִרָמְג יִררהְו תִייְרַא תונעְמ

 םיִרְדְנ רַחְבּ םיִדְּב רַעְגְו ,ה

 םיִררָח ןֶכָשְו = םיִָדִח שט
 םיִרְעָי יִבָאְ ויִנִעְב ּואָצְמּו |

 םיִרְעְג יִעְּ תוליתְגה ןַתְּ

 '  םיָנגְו םירְְל םיִנעָי בשָקְו 1
 םיִרְדַע ת קיִרָש םיִריִפְּ תַגאָשְו

 ויִעְלצ יִרְקמְּב | ויעְנשעָש סָשְ וח
 יאו יְִלפְכ = יִנְסר יגל



 הָיְנְב שחי יה ציי 5
 = הָכְנִג םָיַה דָיָב איה "וס

 יִב ,ולעת יִשְפִנו ףעו סו ,ז -
 .הָכְרְק ָהיֶהְלֶא שדקמ ילא

 גי | .

 .תיברעמ חור תמעל | .
 | (ג םוקו ' בלעמ דצ ,ףחּוו הז .א

 / ַחּופַתַהְו ויִפנְכְּב (: דרגה
 3 ָךָאְצמ םיִלְבִרֶה  תורָצואַמ ב

 |[. ַחורָה תּורָצּואַמ נא .יִּכ
 רוד יִל אָרְקַתָו ,ףיִנָּמ רּוהְר יִפְנַּב ,ג

 .[ 6 תּוקל ררָצַהְדַמ רוד דמְכּ
 , ָךֶלְלנְּב רָשֶא םִע ךְל ּופְסְכָנהַמ .ד

 ַחּול"בַג ילע 1 םִָיַה .בַנֶב ּוכְכְר
 | יִנָאָהְדִמ ּךֶרָי הָפְַת "אלא ה 2
 / (ה חופי יִכְו םּויַה הנח יב : /

 ענו ,םיִמָי בַכְל ערק םזהְת עקר ה ,
 ַחּונְּמ םֶשָו שָדְק יִרְרַה לֶא

 / ל"דשר תוועה
 = .תב שתבו הכנגה רותפמה בנגב , ןיעה ןמ התוא ריתסמ םיה בלו םימב הסוכמ הינאה (א

 ףיסויש ןגממ שקבמו ,ךחבשמו ןולא הנופ ןכ לע , וצפח זוחמל ואיבמ היה יברעט חור ב

 : יברעמ רצל רמוא אוה תייריש הגלפה] הצולמ ךרד הנהו , קספה אלב הניפסב בושנל

 . םיתופתו םידרג ויפנכב ןלאכו ,חקור השעמב בוט חיר ןתונ אוה ךחור הז

 ,ולש ןאוידב הברה יוצמ הז] ,תבת ףוסב ינשה אושה עינהל יולה י"ר ענמנ אל (ג

 "  ףישנכ ףגפנמ התא , רומל ראת ישילשהו , תוריח ;ינע ינשה , ףוע םש ןושא-ה רורד (ר

 5-: ,רורד רסב יל בוט ךחיר הנה! , יתוריה םוקמל יתוא איבהל , :ועב

 . הלילב אלו םויב אל (ה



 ₪ יִלָבָשָמ רָגַשְתִילַה ! ימלא |
 יִבְרִה םָ " תַלּוצְל רַמאתֶלַאְ

 הראו ךיִרְסַח הָריא ידע
 יִבָרַעַמ מורו םָ יִלגְל

 ָךֶתְבַהַא לע םּקְמ ובר
 יִבְרְ לע ןּוריִסָי ילעמו

 יתולֶאָשִמ יִל ּומְתַי אל ָךיָאְ

 (א יִבְרַע אוה הָמַאְו חַטְכָא ְךֶכ

 בי

 (ג הָבְלְמ לבה םֶשָּו לּוּבַמ אָפַה
 הָכַרְח ץֶרָא יִנָּפ תואְרל ןיִאָו

 ףיע ןיאָו היס ןיִאְו םֶרֶא ןיִאְ
 הָכַצִעִמ ּונְכָשְו לפה ףָסַה

 ' ֶחּונְמ יִל הָמּושְו רֶה תואְרְבּו
 .הָכְ יל הָכְרַעָק ץֶרָאְו

 לכ ןיַאְ רָבועְלָכְל ַיִגָשַאְו
 הָבַתְו םיִמְשְו םָיִמ לָּכַא

 הֶלּוצְמ .ּחיִתְרהְּב וטל
 הֶכיִשְל בשֶחִי םּוהָת .יִּכ שה :

 / דשר תוועה



 ב

 < ףא ,שֶפכ תֶוָס ןיבו נב ה
 תוחול הָבַעַמ ויְניִבּו זניִּב

 אל ,ץע ןוראּב ויַָחְּב רונק ,ה
 תִיַּפ לָכִא ,עַבְרַא אלו ,עקרק

 וילגר ילע דמעל ןיִאְו בש" ו
 תוחְלְשֶמ ויִלְגר ןיִאְו  בָבּוש

 סי'ג יִנפְמ אָריַו הֶלוח |ז
 תוחּורָמּו ףיִטְסִל יִנָפִמ םּג

 1 תָחְרְפ יִנָבילָכ חֶלַמו לכה ,ח
 | תפַהְו םֶש םיִנְנְסַה פה

 | ןח אל םגו םָש "םיִמָכַחל אל ,מ
 תותָשָל םיִעְרּוי קר , םיִעְרויל

 | יִנָפ תאזְל עַגְר ּובְצַעְהַי ,י
 תוחוטהו בלה ולעַי ףא

 : לֶאָה קיִחְּ יִשָפִנ הָבְפְשֶא דע ,אי
 : תיחְּבַזמּו ןורָא םוקַמ חכנ

 [\.- םיִבְיְַל למ לָאְל לּומְגָא ,בי
 .תוחְּבָשְתְו תוריש בוטֶּב , תובוט

 \ ל'דשר תוועה
 < | ןמ לעו ,םהמ דהאב יתעד הררקתנ אלו ,יתבשהמב ןלע םינוש םינורתפו הברה

 .רוקנ אלב הבתה יתחנה

 תרוהי !ר ליבשמה רוחבה) ידימלתמ רחאמ יתעמש תאזה הרעהה יבתב ירחא

 תלמ ןיא ותעד יפלו , תוחנל הזו תוחנל רובעי הז תצילכל שרח שוריפ (ומיסוא הויא
 יברעמ חור הנווכהו , ךרדה םתוחנל ןינעמ רימת איה ךא , תואיוה יתשל הרָומא תוחנל

 תז םיבירמ שה הנהו . , הגיפסה גיהגהל רבוע יחרזמ הור םגו , הניפסה גיתנהל רבוע

 / לע בשותמו ,ראמ םושפ הוה שוריפה הנהו ,הז" הז הניפסה תא םיחורו ,הז םע

 *צא וז םימעפ יתש לעש םיגומיקה םוררושמה לצא גוהנ יתלב ל"גש א"א , תעדה

 .תתא קארוהכ וז



 םיִמָשְב יִשאָר הֶעְבְש יִשְפִנ
 : < יִתְקַר יִתְמַש .ץוצענ חיו

 ףא"לעו ףכ"לע ולה יְִלרחְו ,אי
 יָמְרֶא םיִמָי בֶלְב יִּפַתְנו

 יִהְלֶא יִלָג םודָה אָצְמֶא ידע ,בי
 יִתיִשו יִשְפַנ הָכֶפְשָא הָמְשְו

 ליבו ,שְדְה רהב ףַפיְסֶאְו ,גי
 יִחְחְּפ קמש יִרטש יִתְתְפְ

 יִבָרְנ ןִּדְרַי יִמָּב םיִרְפִאְו ,רי
 יָתְלְש חּוליִשְּב חיִמְצְִ

 יִתּויַח יד ומְשתֶא לַלַמַא ומ
 ,יָתְצִנ חַצְג יבע .ּנָרּואְו

% 

 / : תמש תַפָב ילע ואְר5 ,א
 2. תא למ םימא למ ,םּולש

 הָנְקִנ רָשא הָנְקִּת ריִסַא תֶאְמ ,ב

 תיחור :דָיְּב חור םֶשְו ,םָיל
 תָרָזַמ יִלֶא בֶרַעִמ דָיְב יוחד ,ג

 (ג תוחנל הו תוחנל רובעי הָ

 ל"דשר תוועה
 ץו ,חורהל םימשב יצע יל ןיא הניפסב התעו , בןול םימשב ישאר יל ןיה רבעשל (א

 : ,םיצעבש םיתוחפת
 , ברדס .וקיחרמ היה יחרזמ חורו ,וצפה ןוחמ לא ןתוא איבמ היה יברעמה תורה ג

 ,הזה תיכה תנוכ רקע תז , והערל שיא תניפסה תא םיהוד ןיה הלאה תוחורה %ןשו =

 חורעשהו , תוגוש תוארוה יתשל ןאכ תרומאה תוהו תל ןיבהל יתעגי הביד -



 יִמ לָאְל יתְקושַת .יִתְקיִצֶה ,א
 יִמיִשְמ תאָסְּ םּוקְמתֶא רַחְשְל

 קַשנל יִנָתָשָטְג אל יב ידע ב
 יִתֶאְו יִעְרְתֶאְו יִתיִב יִנְּ %

 ויִתְעַטְ סָּדְרּפ ילש הָּכְבָא אלו ,נ
 (א יִתְמְצ וחיִלָצָהְו ויַתיִקְשהְו

 ַאְרנעַו הָרּוהְי רזא אלו ,ד
 יִתְרָּפ רַהְבִמ רק יחְרַפ ינָש

 "ווַתְבַשח ןַּבַּכ רָשַא .קָחצְיתֶאְו ,ה
  יִמְרָי שָרָג בוט יִשָמְש לּובָ

 הָלְפְּתַה תיִב הָחְּכָשָא טעְמַכְו ,ו
 יָחּונְמ וישרדמְב ּויָה רָשֶא

 יִתתְּבש ינונעפ חַּבֶשֶאְו \

 יָתְסֶפ דּובְכּו יעז רֶדָהְו
 םיִרָחַאל יִרּובְּכתֶא ןֶתְאְו ,ח

 יָתְבָשתֶא םיִליִסְפִל בע
 יִרְרַה םיִחיִש לַצְּב יתויכב ,ט

 יָמיִרְּב .ןֶפח ָךַבֶס תַבּוסְמְבּו |

 | ל"דשר תוועה
 . . סירוחבל הרות ןב דמלמ היהש שרדמה תיב לע הנוכהש הארג (א
 , ןיריסלת יִבושח וירש הארָנ הלא הֶשְלֶש (3



 תוגה הָנְולעְת םָש י
 .םיִתּונְמְל תושָפְנ הָנְבִשֶתו

 6 ןָבָמְו יִדד הָאְרסִג אָנ הֶאְר
 םיִחַפּו םיֶּנִצ םיִשָקּומְמ רּוסְו

 תיִנְ הָמְכֶמ איש לַאְ
 6 םיִתָרָּפ םָא יִּכ יִרָפ הל ןיִא רָשַא
 הָעוקְר אל הָמְרִא 0 ה"

 םיִחּותְמ קָמש יִלָהֶא אל
 תְשאָרְב הֶשעְמילָכְל יי ןיִאְו

 םיִתְרַיַה שּוְחְל תיִרָחֶא .ןיִאְ
 םיִכָבָנ ז ָהיֶנּבְנ יִרָבִּד עַמָש

 םיִחּוטְו והת דיסיזלע םִּוּב
 רוע סקר בֶלָּב ּףָל בּושָתְ

 םיִריִשְו םיִגיָש .ברָּב אָלְמ הָפּו
 תוחְרא יִלישקבַא הָו הָּסְלְו

 ו םיִחְרֶא םָא | בוזעאו ,תולקלק

 ל"דשרו תוועה

 סורוקיפא (הארתִמ היה אל ןא) היה אל ו"אל *ןלה יו"ר .תעיסנ הנגמ תיה רשא שיאה \

 םירכרב ול בושמ יולה י"ר היה אל זא יכ , תוא"פנבו האובנבו לאה תואיצסב רפובה
 ה"ירל בתכ רשא ןתחכותב אוהה שיאה יכ הארנ ךא , ל"זר ירבדו שדקה ירפסמ םיחוק'
 ןורכזב םסחתמה בלה תשגרהל ללכ שוחל ילב .( הרבל תריקחת לע .תודסוימ תונעט איבה

 תוש פ"עא / םיבוהאו םידבבנ ןיהש םינינע וא םישנא תבהאב ןמהי ןיעמו / םדק ימי
 , תינוי המכח יכרדב ףסלפתי אלש ןריהזמ ריושמהו / ולטבתנ ןא ותמ רבכ המ :

 תומרק תרמלמ איהש , תירפ הז , ירפ תל שי םאו , םיחרפ םא יכ ירפ הל ןוא

 ;תוא םיאור ןגאש ןסכ אלא , םימשה ןחתמנ אלו ץראה העקרג אל םלועמשו ,םל
 , סיחצנ חָצנל ויהי כו ריסת ויה כ התל

.- 



 ₪ ?םיִחּוטְּב ויל יִהְנ , הָק :םיִקמ
 םיִרש הָאְלְמ רָשַא ץֶרֶא לא ,זמ

 םיִחּותְפ קחש יִבעָש םֶּדִגְנְ
 לֶא תי לֶמָרָּבַהְ יניָס רַהְּכ ,ז

 | םיִהולָשַה םיִאיִבְנַה .יִתְבּו
 / \ 3 אָפַכ ינְהִּכ תּואְסְכְו ,חי

 /. \ ? םָחושמַה םיִכְלְּמַה ואָסכְ
 | הָרְעָי ּוִנָבְל פנ ּונְלְו ,ט

 . "  םיַחּואָו ָהּונְכש םייַצ םָאְ
 ּ תיבָאְל סדק הָנִפִנ ןָכ אלה ,כ

 \ (ג םיִחוחְ) םיִצוק תלַחְג הָלְכו

: 

= 1 

 הָבְחְְו ּהָּבְרֶא םיִבְלַהְתִמ םַהְו .אכ
 [ םיִתְמְצ ןיִּב סָּדְרפְּ ךֶלהָתְמְּ

 |[: י םיִשדְו ,םיִבָשּתַו םיִרָּג םָהְו .בכ

 . םיִחְראָל םָש ןולְמּו רבה םוקֶמ
 ..-.' % 9 ינפל וכְלַהְתַה םִשָו .נכ

 7 םיָקכְגַה "םיִליִבָשַה ודל

 ןומּוקו םָש .םיִאָּפְר כ ּורְמְטְו .דכ
 . םיִחיִרָּב תתַת םיִבָכַש ּואָצָיְו

 ל*דשר תורעה
 םיחוטב תויהל לבוגש  הוקת םוקמ (םוקמ םושב רמולכ) ברעמב ןא חרזמב ןנל שיה (א

 םינווכמה  םירעש האלמ ץרא וגל שיה , הזמ רתויו ? תלבוקמ ןנתלפת היהת םשש

 = ? ובו לסרכו יניפ רה םהש ומכ , םימש ירעש דגנב

 םוקמ לכמ ,  םירזכאו םירז רוב רמולכ , םיחואו םייצ ריב התע איה י"א םא ףאו (ב
 | תתיה זאו , םהל התתל ןניתוכאל חיטבה 'ה םדק ימיב ןכו , תדעוימ איה וגל אלה

 < יה תז לכ םעו ,ירומאתו ינענכה דיב התיהש רמולכ , םיחוחו םיצוק תלחנ הלב

 ָסתויהל חז לכו ףש רבקהל םישקְבמ ןיה| / התמשו הבהאב הב םיכלתתמ תובאה
 : , שרקה תֶסרא איהש םיִעדְוי

 יו '



 א םיִמָשָנ הּדְגְנ םיעְרלָּב יל | =
 םיִרְגְּכ ָהּונָכְש םיִנוה אָטַחְו ,ח |
 ₪ םיִתיִרְצ סֶהיִתְמְל פָש טו <

 םיִטּונְח תובָא הָשָעְמ ּוהתו .מ
 6 םיִחּולָש הָצְרִא יִלֶא םֶחיִרְגַפו

 םיִחְנָאָנ הָרּובַעְב הָגַהְו
 (י .סיִמְָאְג הָאלְמ ץֶרָאְהו

 םּונָּב תּובָא תחְּבְזִמ קיִרָלו ,אי

 םיִחְבְוַה םָש ּובְרְק אָוָשלו
 םיִרּוכְז םיִתָמ ּויְהָיְש ביטה .בי

 1 םיִחּוכָש תוחּולַהְו ןורָאָסְ
 הָּמִרְו תחש םקֶמ תֶא רַחָשְג ,גי

 (ח !םיִחָצְנ ויח ריקֶמיתֶא שוטנְו

 ! לֶא יִשדקִמ קב הָלַחְג ולה .רי
 1 םיִחְָש ושרק רַהָל הָיָה יו

 בֶרָעְמְב יא חַלְְּב ל שיה ומ

 ל"'דשר תוועה

 תתויהב תתשורק הדבא רככ 'כ , םילשורי םולש שוררל ןנל ןיאש) תרמאש הז לבא (%
 לכב הדגנכ םיוחתשמו הילא םינופ ןנא המל ןכ םאש , ללכ ןכתי אל (תומואה ריב
 .אטוח אלא ןניא ןכ השועה לכ ךירבדל אלה ? וניתולפת

 = כק תזוחא הב וגקו איהה ץראב רוגל םילרתשמ םתויהב , ואטח תובאה םג ךירברלו (ג-
 + םילילא ירבוע ריב זא התיה ץראהו =
 םורבקיו  םהירגפ תא  וטנחוש ףסויו בקעי ווצש המ היה לבהו והחל ךירבד יפל ןכו (4

 ו , לארשי ץראב

 םיכעתנו םיחלאנ האלמ !א התיהש פ"עא ,הרובעב םיחנאנו הילא םופסכנ ויה הגהו (1
 ו .אנש רשא !ה תבעות לכ םישועה |
 , םידבכנהו םיבוהאה םותמה תורבק תא רקבל \ םסרופמה גהנמה ןמ תיאר איבס אוה (ה

 < ₪0 / םישודקה תוסוקסה רקבל ונל יואר ןכש לָּכ , םיתמת תורבק םירקבמ וןנא םאו *
 ייצגה סייחה דש ה

6: 



 00 - חה

 בתכש םדאל ררושמה תבושת
 . "אל ותכילה לע החכות ול

 םיִתּוקְר רבע רמְּב ךיִרְבִד .א
 (י םיִחּוקְל רפה יִרָרַה .רּוצמו

 תודָמַח ףָתְבא תיִבְל ףֶלְו .ב
 םיִחְכָש םֶניִשַהְל ּואְלּו רֶשַא

 םיִבָרְע  םיִרְּבְדִמְּכ יִנְמְשנְפ .ג
 םיִחְלָש יִאָשִנ םיִבְרא םֶכּותְּב

 םיִרְבְּד םֶכּות ּובְרֶא םיִרְכִּד .ד
 'נ םיִחּוסְּכ םיִצוק שַבְּד תַרעָי ךתְו

 שב םֶלָש םּולָש אל יִּכ םִאְו .ה
 (י םיִחְסַפּו םיִרָוע הָאָלְמ ּהָעְּב

 שקְבְנ ּוניַהְלֶא תיִּב ןעמְל .ו
 (י םיִחַאְו םיִעְר דַעָב זא ,ּהָמּולש =
 אָטַח ּואְר ,םֶכיִרְבְרְּב אּוה ןָּב םָאְו

 ל"דשר תוועה
 תירבד יכ רמוא אוה רישה תצילמבו , ןילא החולשה הרישה חבשב ליחתמ ררושמה (א

 רמול יואר דבל אלו. ,רווד רמו שאר םימשבב ברועמה קור ןמשב בוט חור ילעב
 .רומה יררהמ םיחוקל םהש רמול יואר לבא , רומב םיחוקר םהש םהילע

 זכותהל ליחתמ אוה / ויבא תוב חבשבו הבתכש ימ חבשבו הרישה חבשב רבדש רחא (ב
 םברקב לבא , םיקותמו .םיברע םירבדב יתארקל .תאב הנה : ןילא רמואו ררושמה םע
 . םיצוק שי שבדה ךותבו , תוצקש םי ר 1 ב דַּג ברח יזוחא המחלמ ישנא םינומט

 התְויהְב , םילשורי םולש שורדל התע יואר ןיאש (ךתרישב תרמאש ומכ) חנוי םא ףאו (ג
 !ב לאומש) רוד שפנ יאונש םיחספהו םירועה דיבו יסוביה דיב איה ולאכו , םירז ריב
 : . תוצרא ראש לע הלעמ םוש ןישכע הל ןיאו , ('ה ןמיפ

 יטיחא רובעבו ,\ב דמועה שדקסה תיב רובעב תמולש שוררל ןנל יואר םוקמ לכמ אלה (ד
 תכותב םיבשויה ןגיערו

2 

 רק ו

7 

 ל



 יִסֶה ןייצ .ףלְמדְו יִחְנָאַה סל
 יִכְּב רֶצעְת אל סע ָךֶֶכל .ךָכ יִּ

 יִכָחְֶשֶא םָא דַעָל הָלָהֶת ריע יִניִמָי חַבָשִת =
 .יִכָרְּכְַא אל םָא ִכחְל יִנושְל קַבְִּ .

 יִתְריה רֶדָה ףותָמ יִנשְרִג יאט הַגֶה
 יִתאָטְּב יִבָא עמ הצרה יל הָסְלְִ

 יִתְרוכְּב סָהְ וחקְל יִתָמַא ןֶּב םֶט .יִחֶאְו
 ,יִכָּפְמְשַת םיִנּונַחְתְב רוצ יִנָפְל תאז ילע ישפנ

 םיִנָפ קמ יִעְנְמִת /לאְו םיִטְרּומְל ךייָתְל יִנְתּו
 םיִנּודיִזַה ולקי םיִנגי תּודָבְכּב יִלוא

 םיִנעָי" תובל הָיָעְבְ " םיִנַחְל .תוחא יוָהָו

 יִכָל טאו יִשָבְל תורדקו מש בל ילכו

 ג

 ןויְבָא חֶכָשָי חַצְנְָל אל יִּכ םיִהְלאָל יִמד ,ך
 ןויְלָּכ הָשִעָי יִּתְלְבְל ּוְסַחְל קר הָנְפַי אל יִּכ

 ןויִצִמ םעְשי ןַתַו לֶאְרֶשיְל תַעָה אב רע
 ייִכָשְמִת הָבַהַאְָה תותובעב "תּולָג רובְמּ

 רנְוְת [וע דעָל לַאְו דאָמ דע ףצקפ לא לֶא ה -
 רוכמל דוע ָךְמַע תיִרָאָש ףָמּות לָאְ ןויִצְ אנ

 . רובעל ָּב רצ ףסוי אלו ךְמְלסג בל לע רָּבִדְ
 .יִכָּב ןיִלָנ ָרָעְל מא הנר רקבל הָיְהַתְו

 ה



 ( 7 ןינשו ו 6% רב
 = תולע הָאְרַיַו :עַיִיִו הָּבַחָמ יִרָשַא ,נל

 ָיְרֶמְש וילע ועקב ,ךֶרוא
 -ֶמְשּב וולעלְ ּךיריחְּב תַבּוטְּב תואְרְל ,רל

 + ךיְרועְנ תמְדק יִלֶא ךֶבּושְּב ָךַמֶת

 ל"דשר תוועה
 = ךנפה -- תתנ ושארב תראפת לילכ תבש תלפתב ןמכ , הרטע וגינע ןאכ רומאה לילכ (א

 = םוקמבו / רודו רודל רזנ םאו ןסח םלועל .אל יכ (ד"כ ז"ב ילשמ) כןתכה םש לע םלועל

 . תורוד ירנדל תומיוק ךלש תורטעה רמולכ , הירמ םיבר ;ושלב רמא רזג

 < ברקתו רהבת ירשא בותכה ךרד לע ,שונאל רזוח ןוכשיו ,ללאל רזוח ברקי רתבי (ב

 : . ךורצח ןובשי
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 | דּורְכ ּוקמְבּו נג רֶשַא גרא םוקְמָּב
 ףיִרֶדִמ יברמ ּונְכֶש רשַא יב

 ןֶמּו בקֶאְו ,יִרֶזנ רָאָפ ךילְשאְ זּגָא
 הרי תֶא הֶאְמְט ץֶרָאְּב לַלְח

 = ףְַָסְּכ תֶא םיִבְלְּבַמ ּובָחְסָ וכ
 רִעְּב ,יִנִעְ קותַמ יִהָי םזי רּואָמ ָךיַא וא

 ךירָשְג יִרְגַפ םיִבְרִע יִפְּב הֶאְרֶא
 רָבְָכ יִּכ ו טעָמ יִּפְרַה ו טַאְל , םיִנּגְיַה סיכ

 ָָיְררְמִ יִשְפְִו לס ואְלָמ
 דֶאְו ,ָךֶחְמִמ הָּתְשֶא הָלְהֶא הָרְכְזַא תע

 ךיְרְמש תֶא הָצְמִאְ הָביִלָהֶא רו
 יִרָשְקִּת ןח הָבְהַא ,יִפָי תַליִלְּכ ןויצ

 ִיְרַבִח תשְפַנ ּורָשקנ ָךְּו ,ָאָמ
 םיִבָאּכַהְו ,ךַתְולְשְל םיִתְמְשַה םֶה

 ָךיְרְבִש לע םיִכּבּו ,ָךָתּומְמּוש לע
 םיִוְחְתְשִמּו ,ךדְגנ םיִפָאוש יִבָש רּבָמ

 ךיְרְעָש חַכִנ יִלֶָא ומּוקְסַמ שיא
 ורַָפְתַהְו ּולָג רַשַא ךנמַה ירדע

 ירד ּוחְכָש אלו ,העַבְגְל רַהְמ
 םיִצְַאְתְמּו .ָולּושב םיקיִזָחמַה

 ךיְרִמִת .יִגְסְנסְּב וחאְלְו תולעל
 םִאְו ,םֶלְרְנּב ךוכְרַעוה סּורְתַפּו רענש

 ז ְךיְךואו ךיפְחְל ומדי  םֶלְכָה
 יִבְנ יִמלֶאְו ךיַיִשִמ ּומָרָי ימלא

 זכְש "רומל יט"לָאְו ָךַיַא



 יולה הדוהי יבו 19

 ָךיִאְו ,וי אָפָּכ ףֶאְו ,הָבּולְמ תיִּב תַא מ
 (* ז ּךיִרְיְָנ תּואָסָכ ילע םיִָבַע ּובְשָי

 רָשַא תומוקְמַּב טמושמ יננתי יִמ

 ירצו זחל םיִהלֶא ּולְְנ
 דודָנ קיִחְרַאְו םיִפְנְכ יִלזהֶשִעַנ יִמ ,אי

 (ב ְרְַּ ןיַּב יִבָכְל יִרְתְבְל דיִנָא
 -ַבַא הָצְרֶאְו ךצרא ילע יִפַאְל לּפָא - ,בי

 ּרְ תֶא ןָנְחַאְו דאָמ ךינ
 -שַאו ,יתבָא תורְבְק ילע יִדְמַעַב יִּכ ףא ,גי

 " "ורק רַמְבִמ ילע ןורְכְחְּב םָמוה
 -ֶלְגְּב רומָעָאְ ָךלִמְרַכו רעב רובעֶא .,די

 ךְרְבַעְרַה לא הָמְמְשֶאְו ךדע
 יִנְש םֶש רָשַא רֶהָה רהְו םיִרְבַעָרְרַה חוט

 רמו ךיריאְמ םיִלּודְג םיִרוא
 רורְּד רממו ,ָךצְרַא רינא תימָשְנ ייח ,זט

 ְיִרָהְג ףוצ תֶפְִו , ךרְפע תקְבַא
 ילע ףַחִיו םרע ךולה יִשְפנְל םעְני ,זי

 ךְיִבְּד יי רָשמ .הְָמָש תּובְרָ

 ל"דשרו תוועה
 ,'ה אסב לע המלש בשיו (ג"כ ,ט"ב !א) ה"דב בותכש המ לע ררושסה תנוכ ילוא (8

 ףיסוה ב"חאו , דוד תיב יכלמ בשומ םוקמ אוהש , ועמשמב הבולס תיב תא רמא הנהו
 סאעמשי ינב) םידבע ובשי כ"א ךיאו , 'ה אסב ארקנ דוד אסב יכ ,'ה אסב כ"ג תאו

 ןושל תואסב רמאו . דוד תיב תואסכ לע רסולכ / ךיריבג תואסכ לע (החפשה רגה ןב

 , (ג"כק םילהת) דוד תיבל תואסכ בותכה םש לע םיבר

 , רנבאל וגרה ומכ (ימרא ןושל ךרד לע) ףיטאזוקאה ןמיס ירתבל ר"מלו ליעפה אוה דינא (ב

 , 0 רשא רתָב ירה ןיב .(הָכרְָו רָבשנה) יִבְבל ירבש ללֶסא הגובה



 ד ןִמיִהְ ןופְצִמּ חָרְז סמ 2
 ףְרְבַע למ יאָש ברקו קוחר

 % ויעמד ןַחוג ,הָואמ ריִסַא םילָשּו ,נ
 (:ְִרְרִה לע פֶּמרְרְל ףַסְכְִו ,ןומְרְח

 םּולָחֶא תַעָו , םיִּנַח יִנַא ךהוגְ ,תּוגְבְל ,ד
 6 ךִיְרישְל רּנַכ יִנא ָךְתּובְש תַביִש

 הָמָהָי דאָמ לָאיִנָפְלְו לַא תיִבְל יִּגל ,ה
 (יָהִיְרוהְט יִעְגַּפ לכו םָינחמְלו

 ףרצויהו ,ָךָל הָנְבְש הָנִכְשַה םָש ו
 ָיְראָש קמש יִרטְש לּומְל חַמָּפ

 ןיאו ,ּךָאְמ הָיָה דַבְל ו דבְכּו ,ז
 ףיִרְיִאְמ םיִבָּבּיכְו רַהַסְו שמש %
 רָשַא םוקְמָּב ךַפִמְשַהְל שפל יִמְבֶא ,ח :

 ךְִיַחְּב לע הָבּופָש םיִהְלֶא חור

 ל*דשר תוועה :
 . םיקוחרחו םיבורקה ךינב ךל םינתונש םולש תניתג אנ .יחק ןב 6

 ךתואת דבעו ריסא ינא רשא , ררושמה ינא יתאמ ךל תאבומה םולש תניתנ כ"ג יחקו

 לטב םגיאש :* רצו ,ןומוח לטכ תובורמ תועמד דירומ ינאו , (ךתוארל קקותשמה)

 לכ תז יב |, ךיררה לע תדרל יתועמד הנלכותו ןתי ימו , ןויצ יררה לע דרויש ןומרח

 + ךכותב ןוכשלו ךתוא תוארל יצפחו יעשו

 = םינת ינא ולאכ הלליו יכב לוקב , ךתוינעו ךתולפש לע תוניק רבחמ ררושמה ינא ( 6

 רכחמ ינא זא , הדיתעת לא יגוימדב תאורו יבל לע הלעמ ינאשכו , הנעי תונבו

 . ךירישל רונכ ינא ולאכ , ךרובכל ןוששו החמש , /

 ךיריפחו ךירוהט םתב רשא , תומוקמה ראש לכלו םינחמלו לאינפלו לא תיבל המוה :

 צא רוסאה םיהלא יכאלַס וב וָעגָפיו בותכה םש לע אוהו -- םיהלא יכאלמב ןע
 5 : + סינחמ םוקסה תת



 ו

 היבש הצר איִהְו
 = י הָתיָש לַאְל ער אלו

 נדר םיִאְלּפ ונח
 ונדְקָש הָוְקִּפ לע ךא

 = הָנָּשָאְו הָפּועָא ,יל הָניְּכ רֶבַא ןַתַי ימּו ג /
 הָניִצ םּור ףַאְשֶאְו הָניִפְצְו ןֶמיִת .שּוטָא %
 הָנַמֶשּו הָעְבָש םיִקָי הָנרַהַא הָנישאַרְכּו %

 ו .הָחּתּפ בֶרֶח ברה = הָני בֶרָח ישפתילמ .-
 3 הָבְְכִנ אל .ףְַלַמוה הָוְקִת .יִתָמְּכ תֶבְִד .ד 4
 הָבְעְַג אל יִהָנַחַא * הְןחַא רפות םֶכְניִּב סַאְו -

  תָבש יהּת .ָהיְרָעְנְִכ ה | הָצאָנַה תַּבַה יִתיִבְל
 .הָחּומ ֶבָל רּותָל = הָבָכְרַא עש בּוְב

 |( , | 'תלכָּב לַפכ יה תומּוחנפ םֶּכִמ טַעָמ ה א .ה
 | 78 תָהְק םּורֶּת ּהָלָת-לַעְו  תימָמיש תּולָחְנ ליִחְנַהְל
 = )7 תֶרְּתְסֶס הָכַהַא ריִעָי = תומָחְלִמ שיִאְבּו רּובְְּכ
 . י הָתַמָש םיִנָכַה פא תָרְקִע  יִביִשומַה

 ו

 / 0 2 שדקה תמדאל דובכו הבהא ירבד
 : = .הב תבשלו התוארל הזע הקושתו
 ףיִריִסַא .םּולָשָל יִלאְשַה אלה ן'יצ א

 (א ברע רמי םהְו , ךמולש ישי

 . ל'דשר תוועה
 , = ןויצ ריעל ארוק אוה , ויתובא ץראל ריסת ובבלו ררפס ץראב תולגב בשויה ררושמה (א

 " | התורֶק האו , תוקוחי תוצראב םיהזופמה ךונב תא רוע ירכזת אל םאה : הל רמוא]
 = ןספ ., םמןלש תערל תשקבמו םתוא תבתוא תאש קפס ןיא אלה ? םבל חול לע דימח
 יי .ךתבוטו ךמולש םישרור שה םגש



 =  ָבְסְִּו הָתחְנִּ הלה
 תּודָבְּכ ןֶשָע תורָמִּת .ביִבְסו

 . ל ריש יִעְמְשְּב יטמשו ד
 תירבַעָה רֶדָמְל סֶהיִרְּב

 לֶא ףֶּסַע ידעו יִתוציִקָה ה
 .תּודוהְל הֶאְנ לו ,יִתיִרּוהְו

 (= הָחּושְו הָכְִע ץֶרָאְּ םֶכָש ּותָשּוה תועי א " |
 (ב הָחּונָו תמח לּובְגְל םָביִגונעְמדלֶא הָנְבש . הָחְלָשְמ סָכְיִב תו = םֶבְממּוְמ תאז אל ;הָנְסִ =

 י הָחּונְמ ןאָצְמּ םֶכְל - ןתי

 ו ָהיָתְאְנלּכ ּומדנו ּונְרְרְפִ ןייִצ לעמו | וג ָיֶנְבּו םֶלְשָמ ּונְרְִנ םזיִמ הִגַה .ב

 ל"דשר תוועה
 תיהש ינפמ הכ רחב ררושמהו -- םכש ומתישת יכ ןמ- החוקל הצולטה , םכש ןתשוה (₪

 תרהמ לע הנניא תונוי תלמ . החונמ ןאצמו םבל /ה ןתי קוספב הזורחה םיסל הצור
 לע לשמ הלאה תונויה -- תונוי אלו םיגוןי םירמוא תובקנל םג יכ ,ארקמה ןושל
 ,שרקה תמדאל בושל ןהל ארוק ררושמהו , הדוהי תוצופנ

% 

 ו ד שדה א 4 -5- 8
 100 וכ ו ו בו ב רצ 2.200 ב צופן בב

 / ץראל הצוח איה (חתפ ףמחב) תמח התוא לבא , ז"ט ז"מ לאקוחיב רכזג תמח לובג (ב
 ת"יחה ל"צ לקשמה יפל םגְו , לארשי ץראב ריע לע ררושמה תנווכש קפס ןיא ןאכו ,

 ,'זו 'ו 'פ , ו"ש עשוהיב תרכזנ החוניו , אירבט ריע לע הגוובהו , השוגד ם"מהו חתפב
 ףיכזהל האר המ ערא אל ינאו , החונמה םש לע תארקנ התויהל התוא ריכזמ ררושמהו
 . תמח לובג .הלצא

 : םילשורי איה םלש -- תונויה תבושת ( | =
 %/ -.ז 4 06 ,

 4 , (ז"ל ה"ב הימרו) סולשה תואנ ןסרנו םש לע (ר=



 = "לה הדוהי ינו

 רעב ,יִרָמָאָו יב = דדְדְנ םלשא הָביִא ב
 "ו לָבָבְּב יִנָאְו = םודָא "ָבָחְּ ןּויצ =

 "מכ ,רָפִס ץֶרָא = .בּוטילָ יניב לקו
 + בָרָתָנ ריִבָּד תּורְפִע = תּואְר יִניִעְּב רק

 צ ג ג

 שרקה תמדאל ויעסמ תלחתב
 . דעּוה תיִבָל יִשְפִנ הָפְסֶכְנ ם" א

 ₪ ( דַעָר םיִדודְנַל ינזחאיו
 3 דודָנַל .תולילע הָצע-לָרְּג בבס ,ב

 דַעָס יִּבְְּב משב הָאְצְמֶאְ
 לָכָּב וויִלַא הָוַחַתְשִמ יִנא ןּב נ לע | ג

 "= .רעְצְ"לָב ילע ּונָרואְו ,עָסִמ

 [ ד
 |[ רמוע הנהו םלח רשא םולח לע
 . . +הדובע תעשב שדקמה תיבב
 . תידיִדָי ךיֶתינְּכְשִמ ! יהלֶא א

 . תּוריִתְּב אל הָאְרַמָּב ךֶתְבְרקְו
 \ לא יִשּדְקִמ יִמּולַח  יִנָאיִכָה .ב

 (+ תודּומְחה ויָתיִכאְלמ יִתְרַשְ

 ל"דשר תוועה
 .ןולק ןינעמ , ולקי יזובו , ךיניעב התרבג לקתו ךרד לע לֶקי (א

 [ = =ויהל ךורצ .יתויתו ךררה קחור ינפס דעורו ארי יתייה ךא , י"אל תולעל ףסכנ יתייה (ב
 / יִבָבל תא וצסאש תובס יל ןיסזה לאה ןאָו , יִצפח זןחסל יעיגה םדוק הברה דנו עג
 . עוסנל

 + בורק אלו ונרושא ןמ

. 



 ,שרקה ריע םילשורי דובכל
 לָבָת שושמ ףונ הפי .א

 יִשֶפִנ הָפְסְכָנ ךָל
 רֶמְכַנ ימפב ןימ ה .ב

 הָלָּג רָשַא דָרּוְּכ
 ללע יג ימּו

 יִתעְמְַב הָורא /

 ָךְּבְלַמ םָאְו שנ ך ד
 שָחָנ ךֶבעְלַג יִרָצ :

 נְבַא תֶא אלה ה
 ךכָנְל עטו

 ב

 ב ּרָלֶמְל הירק
 בעמ יַהָאָּפִמ
 סָרה הָרְְֶמ יִּכ
 בֶרֶמ רָשַא וג
 דע ; םיִרָשְנ יִפְנּ

 בֶרָעְתִיַי רש
 !י םּקְמַּב םַאְו ,ָב יא
 (ג בֶרְקַע םַגְו ףֶרֶש
 םקָשֶאו ןֶנוחַא
 י בֶרָעְי שַבְּדַמ יל

 .שדקה תמרדא דובכל

 בֶרטְמ ףוסְּב .יִכנ דדָאָו ֶרֶמְּב יִּבְל .
 ז בֶרָעַי ךיִאְו לכא רשאי תֶא הָמַעָטָא יא

 ל'דשר תוועה
  ןתתא שש םימש קסא סא + ויו אלב ונאַצס ארקמבו---יכ םג !א , םָא ףַא

 + לקשסה ךרוצל ,ףסחב רעל

% 



 : \ 6115 יימע יבכשמ לע \א |
 .(118 ייבכ) רז ינא (ה (199 יעגינ) יתשוב ינודא (ב
 110(. י'בב) ןוצר םא 1 (95 שיקל) השק תוזח (נ

 .תודיח ב

 < (₪6 %פֶאק) תמ המו (ד | ףפסֶאק) ןיי ילכמ תושישא א
 = 4 ףפש) רוע המו ה : 6

 (235 יפְשק) רופצ המו (ן | = (905 פאק םידידי ירשא (ב
 4995 ישסשק) ליכמ ילכ 1 0286 %-שק) ת.וב המו



, 

 הקללה א -/א/ר//ר-/ר-/רש יב

 (83 י"כנ) הכנחב יפעפ (דב |

 (99 י"ככ) הנכראתו ירשא (הכ |
 (84 י"כב) ףסא םאנ| וכ |

 (99 י"ננ) ןדע ןגל דלי .(זכ |
 (90 י"כב) ראוי רואי (חכ

 (92 י"נב) ןמז עיגה (מכ
 (98 ייככ) -ןח ןח (ל
 (4 יינכ) לכ יניע (אל
 (95 ייבג) םירזנ רחבמ (בל

 (6 י"ככ) התיה םידוהיל (ג
 (9ז יינכ) םימי .ונתי (דל
 (2 יו יתנש הברע (הל

 09 יזג) םיננעה אל (ול
 (91 יוגג) תורבעמ יטושב ל

 (91 יוג) םולש םולש (חל
 ,ןאויר) טופשא תמא (טל

 (158 ,רעגייג

 (גנ ל"דשר ןאויר) .תמדרנו תמנ (מ

 (ול ןאויד) ינאפר ילא (אמ
 (154 יעגייג) שפרנ תעב (במ

 (225 ףפָאק) ריעא ךב (גמ

 (123 רעגיי) היבצל םולש (דמ

 (226 ףפפאק) סבכת הרפע (המ 1

 (226 ףפמָאק) ידידי .הרוע (ומ

 (9% ףטמשק) יתולדו יתולקנ (זמ
 (4 וונג והיתעשעש םוי (חמ
 (5 ימג) ריבג המ לע (םמ
 (95 יונג) וקתמ דוד (נ

 (87 וג ןמז ידלי (אנ

 (91 יוגג) ןכוש האר (בנ
 (27 יזגג) יבהז דנ םוי (גנ

 (930 ףפטָאק) םידמולה יוה (דנ
 (281 ףפטָאק) הדחפא ךיא (הנ

 680 ייכב) יקיפא לע הנוי (ונ
 (84 י"כנ) ןתח חרפי (זנ
 640 ייכנ) הלעת המ (חנ
 640 ייננ) פדהה ןמ (טנ
 (44 י"כג) םיסדה תנולמ (ם
 (48 י"גנ) תרופ ןב (אס

 (49 ייכנ) תיפי המ (בס
 (87 י"ג שמש הלעבנ (נס
 (225 ףפטָאק) הפח ואר (דס

 ,פינשוש טקל)יניס םויב םירה הס

 .(75 ץטָארג

 (89 ש"קל) תאזכ ילע (וס
 .(297 ףפסָאק) תועמדה ועדיה (זס

 ו ל
 תור



. 
 ו

 (ט ןאוי) ךיניעב .בטיי (ה
 6:ב ןאויד) ךבבל ץמאי ו

 /(בל ןאויד) התיה הדנכ

 (ס ןאוידר) תודפ די (ח

 (אמ ןאויד) המלש תועייי (מ

 (ג0 ןאויד) םיקזחר תנוי (י

 (יס ןאויי) תובישה ךנימי (אי
 (חנ ןאויד) ןועמ זאמ (בי

 (סג ןאיד) ךמדקל האצי (ני

 ו י"רל תוצילמהו םירישה תמישר =

 .תויד) התאשנ הנוי (ומ
 = /(ש אוי) בבלב םיארוק (זמ
 < ( ןאיד) תודבא ןאצ (זי
 (ש ואויר) הינע הרעס (חי

 = (אס ןאוי) חריו שמש (מי
 פס ןאויר) הנתא המ (כ

 יגגנ םיקוחר תנוי (אכ
 .(1 ןאויד) |

 .נ הקלחמ
 .תודידיו הבהא יריש

 (95 רצ י"ככ) קחצי ברל (א
 (211 רראפפקא יזגג) םויכ וברע (ב

 (40 יזגג) הרות ישרוד (ג

 !א דמחנ רצוא םינוקזב רימתה :ד

08 
 (41 יג ניוא) תרחמ לע הכב (ה

 (43 יג ניוא) ךירחא ךיא

 (99 יזגג)) ךחיר ןת (1

 -נַאטכינ ,ףפמָאק) דודנ ךונעדי (ח

 (998 , 11 עיועָאפ

 'א ץולח) םיפשכ תלעב (ט
 (132 !ב ארורחמ

 038 ץולחה םוי אל ההא (י
 (134 ןולחה) האלתה תאז (אי

 .זולָאד

 3 0140 זולחה) רעי קעז (בי
 = לז ,ןז :פסשק) ןמז הארא (נו

 (59 י"גכ) התיה יתפש (די
 . ₪ םשח) דוהב המלש (ומ

 . .("הפצמע 8 ,11 םינשי

 1 == שינשו םג םישדח) המכח ןורא (זמ

 | : 3 זז
 | (60 י*כב) הרות ריבג (זי

 |( ייגנ) ינפ לע ירבעב (חי
 | (104 י"בנ) ורצי ןודא (םי
 || 080 "ככ) ךמש רשא (כ
 : (18 י"כב) דובכ היא (אכ
 680 י"כב) בהז ןומעפ (בכ
 | - 68 ייגנ) יננע יכ האר (גכ



 ןאויד | , ל"ישי) ףונ הפי (א

 (א ןמיס , םפדנה

 (ו ןאויד) ,חרזמב יבל (ב =
 (ח ןאויר) הפסכנ םוי (1 .

 (אג ןאוי) ךיתונכשמ יהלא (דַ

 (₪ ןאוי) ותשוה תונוי (ה =
 ( זאזיי) ילאשת אלה ןויצ (ן =
 פת םשדח) יחנאה םילשורו ([ =

 (81 הפצמב | , יבכרה , םינשו = |

 (ופ ןאויר) רמב ךירבד 4

 תב תלותב) יתקושת ינתקיצה (ם
 (₪ ןמיס 62 רצ הדוהי 4

 (י ייפ י*גנ) תונב ילע וארק (י
 (ב ואוי) רבשת לא יהלא (אי
 (ג ןאויי) לובמ אבה (בי
 (גי י'כג) ךחור הז (גי

 (אי ןאוי) תחכשה ידידי (א-
 (גי ןאיי) יבל לכב (ב2/ |

 יו

 תוצילמהו םירישה תמישר

 ,א הקלחמ
 : השביבו םיב הילא עפמהו ןויצ .יריש

 , .ב הק לחמ

 צ . תולגב לארשי תסנכ יריש

 |. יולח .י"רל

 : (יי ייננ) םירגפ ולכויה (ךו
 0 ףוסו וט י"ככ) תורענ ףודרתה (ומ

 (58 רצ דראפסקא יזנג רישה

 (מ יינכ) םימי בלב רמא (זמ
 68 ואויי) החוטב ישפנ ךל (זי
 (חי ייכנ) פמנ בלב קעצא (חי
 ₪ י"ננ) םיקמו ץעוי (םי
 (ג *גב) םי ןואש ףרה (כ
 (ח י"גנ) ףסא םאנ (אכ
 = (מ י'גנ) ןמזה טשפה (בכ
 = .(מ *נג) יריעמ יבל (גכ
 (!מ ןאויי) ךאלפ יהלא (דכ
 =( אויי) ןעצ ילא יב הטנ (הכ
 5 (םי י*בב) לוק יפי (וכ

 ו א ייבב) םירצמל (זכ
 .(ומ ייגנ) ןמז ינפנצ (ףכ

 ( ואיד) 'ה ןימי (ג
 5 אור) ילע רובעי (ד
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 1 הזה םלועב םג המלש םתרכשמ יהתו ןתי ימו
 . ג"נרתה םחגס 'ר . גיוכסימפ
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 אווקה לא ובד |
 הר /ר////ר///ר//ר//ר-/0-///%ר-/ער/ר/ר-/ר-///ר-ל-ל-שר-/ער שרה

 לע םהב יתהגהו יתינש ןכל , ל"רשרכ הז רבדל םיחמומ םניאו |
 יתראב תרבחמה ףוסבו , םיכירצה תומוקמב תרבחמה םינפב בות |

 . יקומנו ימעט <
 רובח ספדנש תעמ הנש םישמחמ רתי ןמז ךשמבו [

 וניתורודב הנושאר אצי רשא) הדו הי תב תלות ב ל"דשרה |
 וספדנ וירישמ המכ (ה"יר תראפת רקי תא לארשי הנחמב דיגהל | =

 .םירחא םימכח י"ע םג (ןאוידב) ומצעב ל"דשר י"ע םג הינשב
 לכ ספדנ אופיא היא תעדל אוה ליעומו בוט ךא הלא ונימיבו
 תואחסונה לכ תעד ןעמל , תופוכאה ילעב םימכחה לצא ריש

 וירובחב ל"דשרה חינה םג . וילע ורמאנש תורעההו וב ואצמנש =
 םש הזל ףסונ . וירחא םיאבה םימכחה ושרפש החכשו טקל |

 ישנא לא אלו רודה ימכחו םינובנה לא קר וינפ תא ל"דשרה
 םירבדב וירואבב רצקו ןושלה קודקדב הברה ךיראה ןכלו ,םעה
 יתורעהב שרפל יתפסוה הז לכ תאפמ .םתעדמ םיניבמל םיטושפ
 ןייצל יתלדהשה םג ,םעה ינב תלעותל הלאכ םילק םירבד המכ
 וישו ריש לכ תספדהמ יל םיעדונה תומוקמה תא תוועהב
 הזיא ףיפוהלו תואחסונ הזיא ררבל ןכ ומכו , תופופאה ילעבמ
 ינובנל םג תלעותמ תוקיר הנייהת אל יכ הוקא רשא תורצק תורעה
 ה"יר ירישמ דיה יבתכ תודא רבדלמ ידי תא יתכשמ ךא .רבד
 הפרד י"כמ םירצק םימושר הזיא קרו) םירפפה תורצואב םיחנומה
 םהיתולעמ ,םינורחאהו םינומדקה םיפופדה ד"עו (אמגודל יתתנ
 םינושה םירואבהו אפוריא תונושלל םימוגרתה ד"ע , םהיתונורסחו
 םיובד הלא לכ יכ ,המודכ םינינע דועו ,ונימי דע וספדנש
 ,םעה ארקמל תדעוימה ארודהמל אלו תיעדמ ארודהמל םה םיצוחנ

 יזא םיארוקה יניעב ןח תאזה תרבחמה אצמת םא היהו
 דע 'וכו תישילשו הינש תרבחמ דוע רדסל לאה תוצרב ףיסוא
 ףס איח א ילעב םידבכנה ל"ומה ידי לעו ,ה"יר יריש לכ םות



 קו ו יי כב ור ד שי א 0

 ארוקה לא ובד אאוו
 עשר תתעת\עלערת/תערת/0ל/ר//ר/7/7/9/0ל/7/7/0ל/ר-/0/7/ל0-5-/7/ר/0ר/רלל0/-

 תא סיפדהל לחה (הללכב תודהיהל םגו ה"יו תרישל ונמע
 רצואב אצמנ אוה תעבש) ודיב היהש י"כ י"פע ה"ירל ןאוידה
 ןטק קלח קר ונממ םיפדהל קיפסה ךא ,(דרופסקואב םירפפה
 -- םייונש הזיא םע ופיפדהו רזח ביליפ 'הו -- שדק ירישמ
 ןאוידה לכמ תנקותמו המלש הפסא ונדיב יהת יתמ ערדוי ימו
 רפסמ יכ םג המו ? הלב המואה לכ ןינק תויהל יוארה ה"יר לש
 : לדו ךולה ךלוה ונינומדק ירישב םיאיקבו םיחמומה םימכחה
 חקול ז"שרה םגו ,ונניא (סרעגע) רגיא 'רדה ,ונניא ל"דשרה

 ! ונשאר לעמ
 תאזכ תעל ברקה לכ יכ ןוכנל בושחא תאז לכ תאפמ

 דחוימה דחאה ירישו ללכב דרפס יררושמ ינואג ירישמ םיפדהל
 דעצב הרטמה לא ונתוא ברקל איה ותבוח טרפב ה"יר םהבש
 הצילמו רישב םהירובחמ סופדה רואל איצוהל :ןטק וא לודנ
 ואצי רבכש םתואמ םיפדהל בושי םאו ;הכ דע וספדנ אלש
 קלחכ תויהל ולכויש דע םמילשהלו םנקתל יוארהמ יזא רואל
 ,הלא ונימיב תרקבה יקח יפ לע הכורעה תיללכ ארודהממ

 תרבחמה תהגהב יתגהנ ךיא הרצק הלמב דינא התעו
 . יתורעהבו

 רקוחה ידי לע וספדנ תובחמה תאובש םירישה בור
 ואצי רשאכ יתזונה םתואו , ע"נ ל"דשרה אלפנה ןמאהו לודגה
 יתיטנש וא וירחא םיאבה םימכחה ונקתש תומוקמבו , ודי תחתמ
 המכ יכ ףא) תרבחמה ףופב תוהגהה תא יתגצה ותעדמ יכנא
 ןכ אל םלוא ,(םירישה ףוגב םוקמ תונקל ןה תויואר תמאב ןהמ
 סעקוד ,ץטָארג םימכתה ודקנ וא ופיפדהש םירישב יתגהנ
 "רשר יבתכמ יפ לע רעגייג ןקת ויתואיגשמ הברה רשא)
 םלמע לע הדות םהל ונא םיבייח יכ ףא , ףפמָאקו ביליפ , ש"הי
 םינומדק םירישב רוקחל וקימעה אלש ינפמ ךא , םתולדתשהו



 ארוקה לא רבד
 ,רדסמהו ךירעמה תאמ

 ינושקב ףפ איח א ירפס תא רואל םיאיצומה םידבכנה
 תלגופמה תרבחמב ויתוצילמו יולה הדוהי 'ר ירישמ קלח רדפל
 רוצק תא תרבחמה שארב גיצהל םהל תושרהלו םעה ארקמל
 םתשקבל יתיצרנ יבל ץפחבו ,אובמ רותב ה'יר תודוא יתשרד
 ואבש ויתוצילמו וירישמ הנטק המישר אמגודל םהל יתחלשו |

 יפ לע וסיפדה םהו .וזכ תרבהמב אובל םיוארה סופדב רבב
 תומוקמב תוצוחנה תוועהה תא ווחב םגו איהה המישרה

 םילעה ילא וחלשנ ןכ ירחאו (ל"רשר תורעה דוחיבו) םימשרנה =
 תא תרבחמה לא חפסל יתבשח אל הנושארבו . םהיגהל סופדב
 ווחאל אוה בוט ךא וכ יתיארו יתבש ןכ ירחא םלוא ,יתורעה
 תוצילמהו םירישה ןוקתב המ רבד ףיסוהל לדתשהלו הז הרקמב
 םירפוסה יריחבמ םיראופמה םירובחה יכ ; תרבחמה תאזב םיאבה
 , םימעפ תואמו תורשע וספדוי (רעקיססאלק) ןושלו המוא לכבש
 סופדל םירובח;! תא םיכירעמהו םיפיפדמה ןלדתשי םעפ לבבו
 תורשי תואחפונל עגונש המב דוחיבו , תומלש םהילע ףיסוהל
 םותפה רבדה לכ תווראבמה תורעהלו י"כו סופד ירפס י'פע
 --? דרפפמ לארשי יררושמ ריחב תלחנ ערגת הז עודמו , השקהו
 םידרפסה ירישב וקסעתה וניתורודב םיבר םימכח יכ תמא ןה
 ייוג תונושלב ובתכ םבורכ םלוא ,דוחיב ה"יר ירישו ללכב
 םימכחל ודעוגנ םהירוכחו ,וירישמ ןטק קלח תודא אפוויא
 םע תומלשב םירישה ףוג תספדה תודאו ,םיניבמ םירפוסו
 האלפנה ותרבחמ ירחאש דחאה ע"נ ל"דשרה היה תירבעב רואב
 יִנְמ םיכר בלכ הכהאה שא התיצהש) הדו הי תב תֶלּוְּב



 :ּ = )לת הדוהי 'ו

 םירקבמ , םיניבה ימיב םיבר םיררושמ דוע ןכ הלאכ | =
 ועיבה רסומה ימכחו םיפוסוליפ , תורוקה ירפוס , םינמאנ

 אצא
- 

 < רתויב . ותלהת ףקת ונתיו הזה הרישה ןואג לע םאלפתה ישגר
 ונתורפפל דומעב השדחה תעב וכרע ןיחו יולה דובכ הלגנ
 ר"שרה . דועו ל"דשר ,ץנוצ , טרופאפר ל"שרכ םירקבמו םירקוח

 ויתופקשהו ויתושגר ,וחור ?רולעממ םיטרפ המכב רשא , וטאצול
 ירתפ יקמע דעו יולה יריש תנוכת דע דרי , הדוהי 'רל הממד
 ויה רשא וירישמ םיבר רואל איצויו , והצירעיו והדמחיו ; וחור
 יולהמ שדח ריש לכו ,שיא ןיעמ םימלענ י"כב םינומטו םינופס
 . הדמח ילכ לכ רצואכ ויניעב היה אצמ רשא

 לעו ענייה ךירנייה :םיזנכשאל ירבעה ררושמה ידי לע
 םהימודו ץטארגו רעגייג , שקז לאבימ , ץנוצ ונמע ימכח ירפס יד
 תורוק ישרוד םימעה ימכח ןיב םג הדוהי 'ר לש ועבט םסרפתנ
 . תיללכה תורפפה

 יולה ייח ןמזמ ורבע הנש תואמ הנומשל בורק הז הנהו
 רשא לכו , שא דומעכ וניניע תא וריאי דוע זפב םיאלוסמה וירישו
 ימי תונורכז תא ,רבעה !רא ריקוזרל ונמע ינב ופיסוי
 ןכ ,דיתעב םתדועה תאו השודקה םכתפש תא , םהיתוד'לות
 תבגו אשנו הזה ללוהמה רוושמה תלעמ ךרע םורי ןכו לדגי
 .דאמ
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 :הלאה םיובדכ הדוהי יבר לע רמאי ררושמו

 ,הדועתה שארל ןח תיול ,הדוהי 'ר יולה יריש
 רישה תיבל אוה , הָרְטָּפ םדא רוט הראוצ לעו
 אוה ,ינומכחת תבשב בשוי  ,ינימיה דומעה
 לע קרנח זרא ררוע אווהו , ינצעה ונידע
 ויריש לכו ,םיללח רישה ירובג בזעו , םיליפנה
 ףֶסֶא ףס וינפל טעמכו , ןּותיִחי םימכחה בל
 .הַבטָל ,חַבק ינב ריש יהיו , ןותודי דיה תַלְִאו
 חקלו ,התכנ תיב לַלָשְו רישה רצואב אב אּוה
 , ותאצ ירחא רעשה רגסו אָצָיַו ,ותדמח ילכ לב
 ,ויתוריש תכאלמ דומלל ויתובקעב םיאצויה לבו
 ואשי םיררושמה לכו ,ויתובכרמ קבא וגישה אל
 / טויפה תכאלמב יב , ויתולגרמ וקֶשַיַו , ויתורְּבַמ
 ךושמי  ויתולפת ירישבו , שוחשו רורב ונושל
 תבכשכ ובינ קָשַח ירישבו , ונשבכיו בל לב
 ןנָע ליזי ויתוניקבו ,ונממ ורעב םילחגו לטה
 , הלגמ וא תרגא רבחי באו , ונעיקביו יכבה
 יבכוכמ ולאכ , הָלּולְּב הב הפי הצילמ לכ אצמת
 לָהאבו ,הלוצא שדקה חורמ וא ,הָלּודְג בור
 ולגנ םש יכ ,םיהובג ירעש ול וחתפנ רישה
 ,חיבשי תומכח ילג ויפ חורבו ,םיהלאה וילא
 ,חילצי השעי רשא לכו ,חירצי ףא עירי יראכו

 ץילמה לש ויבא) ישרדב םהרבא 'ר קדקדמהו ררושמה
 םשב הדוהי 'ו תא הנכי (םלוע תניחב 'ס לעב היעדי

 ,םימותו םירוא



 יולה הדוהי יבל

 ריאל חַ ריִעָשָמ ןמ
 , בְחְר ןוכְמּו םֶלּוע ךֶרא

 הָמיִּכ שארַמ הָמְר ריב
 ,י+1ַנְשֶאַמ אל יִּב , ףקשנ

 ; רמאי רחא םוקמבו

 ָףְב ּואְר רָשַא רַע יתְנמָאָה אל
 םִיְנְא ּועָמָש אל רָשַא ,יניִע

 ומְּכ ךְלְבש יִבָאְלִמ י יִב ּועְגְפַַ
 - - םָיְמָש יִבָאְלִמ בקַעְיִב .ּועְגָפ

 :ודובכל רישי קידצ ןב ףסוי 'ר עדונה ףופוליפהו

 ּוהּוחְפַט ּולֶאְּכ ריִשַה יִבַא
 הָרְובְד ותָנַמאָו , רּוגָא יִרָי =
 ,ןוצרָל קב , תושפְנַה דָרְצָ

 ,הְֶזִמ תָשְר אלו שוקי יִלְּב
 , םיִריִנְג רַבְרּו שַבְד יִתְפְשְּב רַבְל

 י הרֶורְב הָלִמ לטו , ןֶמּ ןַחְו
 יב  יִבְצ וא ,הָרּוהָי הָיְרַא רּוגַה

 הֶרּוְג םִע וב הֶאְצְמְ הָשּולַח
 , רמ הָנְק חור ּולָעָפ רב

 י הָרּונְמ יִנְקְּב ורָהָמִמ רואְו

 , ןח יְִצ ,לָכש יחא , יפי ליל
 . .הֶרּותְו הָמָכַמ דיִלְ ז רֶסּומ יִבַא



+ 
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 םתוח ול איה רשא , םיהלאה  ריע ןויצל םיִרָצִמ ילב ותבהא ת
 תאוה הבהאה תא הוחנ , שפנ אשמ לכו שדק לכ ת
 ויניעמ לכ הדכל יכ דע המצעו םיליח הריבגהב--רחאו ,התישא

 יכ דע ,וחור ייח לכו וב וישוח לכ לע ותלשממ ךופשתו ויגיגהו
 ותב תועורזמ ,ותדלומ ץראמ , ומוקממ ררושמה קמו הנורח
 םיער םיבהוא תרבחמו ויתובא ירבקמ , ורינ תיראש ודכנו ותדו
 הרטמ ושפנ םשו ודיב םידדונ הטמ חקל הנקז תעלו , םיריקומ
 ךפתשה ןעמל השביבו םיב רבג הלטלט לטלטו םידודנו תואלתל

 --- --השודקהו הרישה רוקמב גגומתהלו םיהלאה רה תוממש

 ושפנ התמדנ ותקושה ץק םורמ לא טעמכ ועיגהבו
 ,וזלה ץראה ינְכושמ ואבחנ הילמ לוקו התומת ינב ינזאמ םאתפ =

 הרישהו הבהאה יפנכ לע התפע ,הוג ןמ אצתו החרפ י
 דוככה אסכ תחת היריש רישל , תוחורה יהלא ןועמ הנוע

 ..י םילא ינב דחי ןרב

. 

 תואת ורכזלו וירישלו לארשיב שדקנ יולא הדוהי 'ר וםש
 ושארל םירתכ םיררושמה לכ ורשק וייח ימיב דוע . שפנ לכ =

 יר וילע רש ריעצו ךר ודועב .הלהתו חבש לכ לע והוממוריו
 :ארזע ןמ השמ

 םיִנָק ריעצו :םיעָנ ן יא
 ! 153 לע ןיב יִרָה פומָע

 םיִטָר ףלֶהָי םיִמָי לוע וא
 ! ּוָאְבּו אוה רַעְנ דעְבּו



 יולה הדוהי יבר אטז

 לארשיל 'ה תבהא ,ןוילע ישודק םיאיבנהו תובאהל הניכשה
 תאצ ,םירצ ףכמ וליצהל ויתפומו ויתותוא ,ודיחי ונבל באכ
 לעמ ותולגו ויומ ןוע ,הדמח ץראל ואובו םירצממ לארשי

 ו ב

 | וננחתהו באה לא בושל הלוגה ןבה יעוגעג ,ויבא ןחלש
 ראתי הלאה תונומתה לכ -- םלוע ימיכ ומחרל בושל וינפלמ
 < םגשנו הלענ חכבו רידא שגרב , הרוא יעבצ ללשב יולה ונל
 יתב אָלְמי ףוטעי ןהינפלמ חורו ,ןהירחא יבש ךלי ונבל יכ דע
 .שדק תוצילעו תוהוגנ ונשפנ

 -רפסמ) ונודול ועיגה הדוהי 'רמ שדק יריש תואמ שלשמ רתוי
 לכב וטשפ םהו ,(ךרעב ףלא -- וירחא וראשנ רשא םםירישה לכ
 תואמ הנומש הז הלפתב םחור וניחא ורעי הב ,לארשי תוצופת
 םהיבאל לארשי ןיב םיצילמה םה ויהי חצנ דעו ,טעמכ הנש
 -י! םימשבש

 ארוב והומכ ימ ! ומע תב תורצ לע ןנוקמ יולהכ ימו
 סוכמ התושה ,חונמ ילב דדונה םעה תּונעל םיתפש ביִנ
 החנאה עַמָשִּמ וירישב ! תוגופה ילב ףדנהו ףרה ילב םינוגיה
 לארשי שיא לכו , תילארשיה המואה לכ לש הכוראהו הרמה
 יכב תימהו עוצפה ובל תרמ לוק דה תא הב ץעמשי
 תורעובה ויחא לכ תועמד הארי ויתועמדב , הרָצָמה ושפנ
 לָחה תולג תישארמ םיללמאהו םידבואה לכ תניק ןיזאי ויתונקבו
 < - יי םינורחאה םימיה דע

 ,"ןויצ יריש, םה הדוהי 'ר ירוש לכ לע תרתוכה תלוגו
 תכלל ץפחה וכבלב דלונ םוימ ןויצ תַּבִהל רש רשא ויריש םה
 . תאזה השודקה ותבשחמ ומיקה דעו ותושע דע המילשורי
 ויזו הרדהו הלדג לכב ררושמה שפנ ונינפל האְרַתו הלְנִת וםהב
 ווזע , ותשודק תמָצְע לכב יולה תא הארנ םהב . התראפת
 הזחנ םב ,וילגל םי תומהכ ובל ןומהו ויתושגר תבהל , ותנומא



-- 

 תורימז םיעג תינש םכותב הלגנה 1 ומע שאר לע הולא רג ולו

 "2 : ורוד ינב יכרדב ךולה הדוהי 'ר ליאוה הנושארב
 "< 7 0 ,םיבהואו םירבחל זכילולהו דובכ יריש רש םהה בימיה
 : , תדלוה גח וא החפשמ הבזל ,םבל תחמשו וכתנותח
 הובגו אשנו םבורמ ,ומל לוח ךרד רשא ,הלא ויוישב ם
 דחאל ריש ןיכה ןכ הנה . םיררושמה וליג ינב לכ לע אש

 רשאכו ,ץרא ינמשמ לכב והכרביו ,חלוצו רשָאמה '
 ךרדב חצרנ הז והער יכ הערה העומשה םאתפ וינזאל ה
 -- + בל לכ תערוקה הניקל הוילעה הרישה ירבל תא יולה
 , סנעבור ללָהמה רֶיִצְל הז ונררושמ תא םימכחה דחא הושה ה

 רלו ינפ תנומת תונשל ודי האצמ דחא וקב יכ וילע ורמא
 ,(11 ןאמפיוק) הרמ הכוב תנומתל ק

 רישל : ורוד ינב גהנמב וכרד תישארב יולה גהנ םג =
 ירמחה ייח ינינע לכ לעו םיגונעתב הבהאה לע , ןייה לע םירי
 2 יררושמ ראש לכמ הובג הלעמו ומכשמ והוניאר םולה םג ןנ
 . םילשמבו והת תונוימדב העתשי אל אוה יכ ,איחה הפוקת

 | ,שנתהו תועינצה לובג תא רובעו אל םג , רחש ומל ןיא

 תורוהטו תונידע תושגרו חצ םוח םיאלמ ,םיחצו םוכז וירי
 ' רָבְג בלמ תופפמה

 תוהמ דע יכ ,ןופס יולה תקלח לוח יוישב אל ןכא
 ףא איהו , תימואלה תירבעה הרישה לא , שדקה תריש לא הנפ

 זכורמ והתנתנ איה ,תרכי אל רשא םלוע םש והתליחנה איה =
 ינואג בתכבו ומע תורוק רפסב. תומ-לא והגהנתו ןושארמ -
 .םלועה דע םימעהו תונושלהו םינמזה לכב םיררושמה =

 . לא לע תואלפנ יולה רבדי ויריש ןומהמ לודג קלחב
 ּ יולג ,םיהלא תוארמ רפסתו ןורת ונושל . וריחב ומע לעו | :
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 " ףמאנ םא תמאל אטהנ אלו הגשנ אל . היהיש דמעמ הזיאמ
 וב רשא , הזה רפסה תמגוד םיניבה ימימ תרחא תורפסב ןיא יכ
 < םורב םידמועה םידבכנה םינינעה לכ לע ועד רבחמה אשי
 . ףקשנ וירבד לכמו ובגשנ בג ובחר וינויגהו הנומאהו הריקחה
 = = בחו םלצב ארבנה לכל תיללכ הבהא , השודק שפנ , רוהט בל
 !וישדק לכו לארשי םואלל המוצע

 , םהה תבימיב םידמולמה תפשב בתכנ הזה רפפה
 -לאו ה'גתְ-לֶא ּבאָּתְּב, :םיזורחב ומשו ,  תיברעה הפשב ל"ר
 , ןגהל תפומו החכוה רפס) "יִליִל'ַדלַא יִניִדְְלַא .הָרָצִ יִּפ ילילב
 | ןבא זרדוהי 'ר לש תירבעה הקתעהבו (הלפשנה הנומאה לע
 = תרה ירקע הדוהי 'ר ראבי וב ."יִרְּוַה רפס, שבשב ארקנ ןובת
 םירפוכה תונעט לע בישי ,ועבטה הינדא המ לעו תילארשיה
 יכרעמו ויתועד לכ תא ונל הלגיו ,הדגנכ תורחא תותדה ילעבו
 --ותדועתו םדא תגהנה , םלוע תוכילהו םיזרלא תוכילה לע ובל
 .ידוהיה רבחזרו םירזוכה ךלמ ןיב חּוּכְוו החיש ךרדב

 תפומ ישנא ונמעל ויה תדה קחו איפוסוליפב בא
 םהירפס תלועפב וא םלדגב ולע ילוא רשא םימלש ןכו םיבר
 הדוהי יבר לע -- לארשיב תיהלאה הריקחהו תועדה ךלזרמב
 לכב ותמגוד ןיאו יולה אוה דחא הרישב ןכא ,ורפס תלועפו
 ! םוקי רפע לע ןורחא רוד דע לארשי יררושמ

 ונמעל ומק יולה הדוהי 'ר יח הבש זרעה תפוקתב |
 תויתואב וקחוה םזרומש רשא ,םירקיו םיבר םיררושמ דרפסב
 המחה רו לומ חריה הגונכ םלוא , ונתרפס תוחול לע בהז
 ותריש לוק עמשנ טעמכ -- , הדוהי 'ר יריש לומ םזרירוש ןכ
 הלאל הלאו , בשק בר בישקהלל םהינזא םלכ ּוחְּתְפ ורוד ינב ןיב
 <  םדקימוב ןויצ וררושמ דחא היחתל בש באה : המת ןכו ולאש

 שי ,שג צמ
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 התימב םדא גורהל זא דיזי יברע שרפ יכ ןכתי אל תא
 וא ויה היֶּבָסמו םילשורי יכ ירחא ,ריעה ירעשב וזכ

 ןכא -- .םירגכ םש ויה םינמלשומהו , בלצה יעסונ םירצונה י
 הלדג המ הזע המ יתמא רויצב ונינפל ראתת תאוה הדג
 , ויתובא ץראל ררושמה בלב הרעב רשא הבהאה הבגשנ ה

 השודק התימ הרחב איה ! שדקה ריעל וחוו ףסוכ םצ
 םישודק ויה וייח לכ רשא םיהלאה שיא ררושמהל הי
 םורמ לכבו תולוצא תועדב ךא וימי לכ הגה אוה -- .םיר
 שפנ ?הוכפתשהבו הבגשנ הרישב וייח ומה םג הכו ,ש

 - .וירחב לע הכופש םיהלא חור רשא םוקמב

 ב

 : םיתשל הנקלחת תורפסב ?דדוקדו 'ו  תולעפמ
 דבלמ -- ונל ראשנ הנושארה ןמ .הרישלו איפוסול

 לבא , יתד-יפוסוליפ דחא רפס ךא -- םייפוסוליפ םיריש
 לכ ,וב לכהש לוכשא אוה . םיבר םירפס דגנכ לוקש" וה
 ךירדמ אוה ;רסומבו תדב ,הולא ר רקחב תועדה רחבמ תיצמח

 היהי , לארשיְב לכל יחצנהו ינָמזה רשאה ךרד הר

 | שדקה ו
 ווב רבכ הז הזרארה הנמאנה תרקבה -- .וסוס תוסרפב
 < "ויצ, הניקב םידחא םיזורחמ יכ ,וזה הדגאה יפב ה
 .  קחרה ררושמה תויהב ברעמה ץראב הרּבִח יכ רווב
 < לכ היהי אל תאזה הניקה יקלח בורלו ,ק"האו םיל
 << ןויצ ירעש ינפל וארקנו ורבחתנ יכ רמאל טילחנ םא



 הב רשא םילשורי תואושמל וימעפ זבירהלו דרפס ץרא זרא
 עפשה ןיעמ ,הנוילעה הכרבהו השודקה רוקמ : לכה תוזח הזח
 . | , המכ הז ובלב ןנק הזה ץפחה -- ,הולא רָשא ינדעו ינחורה
 : גלבה דוע לופי אל םעפהו ,ותשא תרומב הזכ רדנרדנ ילואו
 | וחול יניעב הזח רשא תא ויניעב תוארל טלחיו ושפנ תואת לע
 '  ףואשלו הכופש םיהלא חור רשא םוקמב ךפתשהל ,םימיה לכ
 ל . שדוקה ץרא ריוא תומשנ ייח

 | < ןומהל הברה ותודידי םג ,ותחפשמ ינבל ותבהא תורסומ םג
 חב ורצע אל ,וירוה תורבק זכוקמ ותדלומ ץראל , וירימלתו ויער
 , יולה דרפיו ,ויגיגה לכו וישוה לכ אלמ רשא וצפחמ ואינהלכ
 | | וע ךרד רבע וז וכרדב + המילשורי ךליו עפיו וידמחמ לכמ
 שגומ רטקומ ואוב םוקמ לכבו ,םירצמל הינאב אוביו דרפס
 םיבר . דובכו הבזרא תותוא לכב והולבק רודה ילודגו ,ומשל
 ,םתא ראשהל םהירבד וילע וריתעיו ועסממ ובישהל ופנ םהמ
 בשי םירצמ לש אירדנפכלאבו ,םהילא העש אל אוה ףא
 וניתועידי טוח םבאתפ קתני הפ ןכא -- המילשורי אובל הינאב
 וכרדו האלהו אוה ןמ דוע ונל ועדונ אל ויתובקע ,ויתודא לע
 י'כ תמישרו הדוהי רבדמל אב יכ העומשה) !ונתאמ הרתסנ
 .(לודג קפסב ןה -- קשמדל עיגהש דחא

 תא תווחל : וייואמ ריחב אלמתנ םא עדנ אל ונחנא
 יתמ וירחא םיאבה תורודה ינכמ םלענ ןכ ומכו ,שדקה ריע
 תאזה המולעתהו -- .והיא ורבק םוקמו תומדא ילע ויוח רנ הבכ
 זרירחא תודא לע דאמ ?רפי הדג זבעקד ןוימדב הדילוה
 םילשורי ירעש ינפל הדוהי 'ר אב רשאכ הירבד יפל . רוושמה
 , ויתושגו ןומה וילע ץרפ ותדמח ריע תואושמ וזח ויניעו
 חגיקה תא לוקב ןנוקיו רבח ושפנ תוכפתשהבו זוע הכרד ותריש
 רחיו וילע רבוע יברע שרפ הגהו , "ילאשת אלה ןויצ, העדונה
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  ןלה הלוהי 2%

 ובריו ההג ביטמ החמומ אפור רוזב הלהת םש ול שנר
 יהתו הבסנו הבחר תאז ותדובע יכ ףאו .ותצעב םילאושה

 זראז לכב -- וידידיל ויבתכמב ןנואתה רשאב -- אשמב  וילע
 הרותה יפיעס לכב םלתשהל ץמאו ליח ףיסוהמ ותעירפה א0 <

 הרותל שדק שפחה יתותע לכ הנייהתו ,חורה ינינקו המכחהו
 םורמל ליבומה לכו הרישו הצילמ , ןויגזרו רקחל , םישודק תעדו
 םידימלת ןואמצ תוורהל הצוחה ויתוניעמ ץפיו , זרומלשה תגספ
 -.םיווד רודל הלהת יעטמ חירפהלו םיערו

 "ירזוכה, ורפסבו , ןדעמ אצויה םיהלא גלפכ חתיה ותריש .
 לכבו ונמז יפופוליפ ירפפ 'לכב המוצעזר ותעידי תא הארה
 [םימיב םימסרופמה עבטה ירקוחו םיאפורה םימכחה בל ירקח
 לארשי תמכח יפנע לכב ותעד תומלשו הקזחה ודי דבלמ ,םהה
 . תודהיה יפיעס לכו

 אל ותדלומ ריעב הדוהי 'ו יח ושא םינשה רפסמ
 ,ןהה םינשה ךשמב ויתורוק יטרפ עדוי ונתא ןיא ףא , ץדנ
 םינב יכ הארג וירישב הכו ?רכ םיאצמנה םילק םיזמומ
 הדוהי ומשש דכנו הדיחי תחא תב ךא ול ויה אל זםיוכז
 םאב העשתל זרוניקה תחאל םיזורחה ישארב . זראז וזרבמ
 הניקה תרָּבַחמִמ יכ םירעשמה וקדצ ילואו "יולה תב, םשרנ
 ,יולה ונררושמ תב התיה איהה

 ריעב ותְבְשמ תחנ הדוהי 'ו שפנ התוו אל הארנכ
 [םירפופו םימכח האלמ ריעב ובשומ עובקל ואתיו ,ותדלומ
 ץפחה . םידידיו םיער , םידמולמו םיררושמ תברקב תויהלו
 והאצמנ ןכל ,תולועפל ותוא ואיצוה דע ,ול ימד ןתנ ל הזה
 , תיברעה ררפסב רשא (אבודרוק) הבטרק ריעב יח ןכ ירחא
 . םיעדמהו תומכחה ןק

 םוועל רמא רמג , םישש ןבכ יולח תויהב , 1140 תנשב



 יולה הדוהי יבו צ

 היליטסאק תנידמב ,הדילוט ריעב הארנה יפכו ,(נ'הפסל
 תלשממ תחת היהש ץואה קלחב , דרפסב רשא תימורדה
 י . םירצונה

 הרותה תעד , לוחו שרוק ידומל דומלל ךלה ותודלי ימיב
 זכרמ זםוקמ , תיברע ה ררפס איה םורדה ץראב , םלועה תעדו
 הבישיב דמל יכ םירמוא שי .םהה םימיב םיעדמזרו המכחה
 יפמו . הניסול ריעב יספלא קחשי בר לש הללוהמזרו הלודגה
 םימכחה ילודג לכ תבוהא , האופרה תמכה םג דמל םירחא םירומ
 תיברעה הפשה תעד תילכת דע אוביו הגה םג , איהה תעב
 . תפשב ושפנ הקבד וידומל לכבמ רתוי םלוא .היליטפאקהו
 ,איללפהל דע ליח הב שעיו םיעושעש ול יהתו שדוקה

 םישלו ומעפל הרישה חור הלחה רבכ וירוענ ימי ביבאב
 הנש הרשע שלש ןבכ ותויהב בתכ רשא וירישו ,ויפב הירבד
 רישה תכאלמב םיחמומו םימיל םיריבכ םישנא בל םג ואילפה
 ארוע ןבא השמ 'ו לודגה ררושמזר םג היה םהב . הצילמהו
 ושפנ הקבד םינשב ךוה הדוהי תריש יחרפ האר זאמ רשא
 .ושארל תולהת תורטע דנעיו הנמאנ תודידיב וירחא

 ערי אלו םימיענב הדוהי 'רל ולפנ םילבח ירמחה בצמב
 זרמלש החונמב רכמתהל ודי זראצמ ןכל , הגאדו רופחמ
 תמכח דבלמו ,בהא רשא עדמהו הרותהל המוצע הדיקשבו
 איפוסוליפב םג רקח קימעה הרישהו תונושלה תעידי , האופרה
 תמכחבו תיהלאה הריקחה תומוהתב לולציו ; תיברעהו תינויה
 -- .עבטה רחאש המ

 בש המכח הברה+אלמ ובלו וידומל קוח ומיתה ירחא
 םש עקת הארנה יפכו איליטסאקב ותדלומ ריעל הדוהי יבר
 ,האופרה תכאלממ אצמ ודי תיח תא . ןמאנ תיב ול ןביו ולהא



 וירישו יולה הדוהי יברייח

 יבכוה א'א ר"ד םכהה בוה אשנ רשא אשמה ןרוצק) .

 ירי לע קתענ ,1881 תנשב גרוברטפ "ריעב הלודג הפסאָב |
 . (* יקפסדאראגאז ,ח ,י < ,

 הוק הול רק לב יול
 י ויָחיִשְמ שאר לַע רַאָּפ תֶיְוְל אּוהְו |

 < תואָמ בעמ גּוחְּב חַבְז םָאְ
 --- ויקר רצ לָכ ּואָלְמ תְרְָמִב |
 ּואְלְנְו וירחא צר םיִּבַרְו

 - - ויָתְרַא ּועדְו אלו ,וכרד אצְמ
 < ֶדַהָמ תובָבְלזִ ּורָעְו

 יי ויָחְבְשַמ תוגושל ּורְצְק ּומָּכ

 . (ינומכתת)

 ,א

 לארשיב םיִרָשַה רָשְו תימואלה תירבעה הרישה ןואג
 ןסח לא ּוּבָא :תיברעב) יולה הדוהי יבר -- ןוזח וםתסנ םוימ
 1080\מ"תת א"ד תנש ךועב לאומש 'ר ויבאל דלונ (יָואְל"לא

 ות ירחא תתל תוקנ סהיתוצילמו ררפסב םידוהיה יריש לא יללכ אובמ (*

 . ל"ומה . םירישה תורבחמ תַמָפדה
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 | םידחא םיובר

 = הזה "רצואה,, תרובעב לודג קלח חקול דוחיבו
 ערונה , לארשי תוינומדק שרודו רקוחה ,םכחה ברה

 רפסה רדסמ ,יבכרה .א .א ר"ד רמ ,  הלהתו םשל
 לחנ םיחרי רפסמ רועבו ,הזב םכינפל ןתנה ןושארה
 י"ע םיררוסמה יולה ירישמ םיכרכה רתי תא איצוהל
 לכמ םלש ץבנוק ארוקה ריב תויה רע ,ל"נה םכחה
 ירחאו . תודמחנה ויתוצילמו הזה לודגה ררושמה יריש
 דוע וננעמל רדפל ,רכזנה ןיוצמה םכחה ונל חיטבה ,ןכ
 ,םשל םיערונה םיררפסה םיררושמה ירפסמ םיבר

 תעבונה ונתדות תא םע לבק הוב םיעיבמ וננהו
 ונרי לע םירזועה םידבכנה םימכחה לכל ונבל ברקמ
 יבכרה רמ םכחהלו ,ללכב תאזה הלודגה הכאלמב
 תא וענמי אל םיאבה םימיל םנ יכ הוקנו .טרפב
 'רשא הכאלמה לכ תא ונעצב דע ונממ םתרוע

 ,תושעל ונוליחה

 . ל"ומח
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 .םידחא םירבד

 תומדקה םידקהל אוכנ םא אוה רתי תפשל
 2 ינב = בור = . תאזה  הקיתוילביבה ירפסל =
 םינומדקה וניררושמו ונימכח תא = וצירעיו  ודבכי ]

 ךרע תא וריכי ונתורפס יבבוח לכו , םהירי ישעמו
 ויררושמ יריש רחבמ תא םעה ינפל וב ונתתב ,הז ונרצוא

 , תירָאלופאפו הפי האצוהב ,תונוש תופוקתב ויצילמו

 .םתונקל שיא לכ די גישת רשא ןעמל ,רעצמ ריחמבו
 יכ ,הז רחא הז יגולונורכ ררסב ואצי אל םירפסה

 הנשל הנניא הכאלמהו אוה רשפא יתלב הזכ רבד
 ירפפ לכ תאצל םותב ךא ;םיתנשל אל םגו תחא
 ררסמ תיגולונורכ המישר איצונ ,תאזה הקיתולביבה

 ,ויחא ירחא שיא םהירבחמ ןמזו םירפסה

 ירפפ לכמ הכירעהו רודסה תדובע תא
 , םינוש םירפוסו םימכח יריל ונרסמ תאזה הקיתולביבה
 םימכחל הקוחו ,וב החמומ אוהש עוצקמב שיא שיא
 ,םינקותמ םניאש םירבד י"תמ ואיצוי אל יכ ,םתומכש
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